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1.1.   НАСЛОВНА СТРАНА 
 
1 - ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ  
 
Инвеститор: Српска православна црквена општина за Рашку област-Нови Пазар 

са седиштем у Новом Пазару ул. Миодрага Јовановића бр 12 
               
Објекат:      Црква Св. Апостола Петра и Павла у Новом Пазару,                               
КП1/1, К.О. Нови Пазар   
                                                     
Врста техничке документације:  ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ ( ПГД) 
 
Назив и ознака дела пројекта: 1 - ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 
 
За грађење/извођење радова: РЕВИТАЛИЗАЦИЈА СЕВЕРНЕ ГРАЂЕВИНЕ – 

ДОГРАДЊА НАД ОСТАТЦИМА ТРПЕЗАРИЈЕ 
СА ИЗГРАДЊОМ  АНЕКСА 

      
Пројектант:    ЕЛКОМС ДОО БЕОГРАД 
     БЕОГРАД, Јужни булевар 144/303А 
Одговорно лице пројектанта: Слободан Тошовић дие 
 

             
 
 
Одговорни пројектант:  Радмила Прица, дипл.инж.арх. 
Број лиценце:    300 0538 03 
Лични печат:    Потпис: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Број дела пројекта:   49/19-1 
Место и датум:   Београд, мај  2019. године 
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 Предузеће за пројектовање , инжењеринг и консалтинг  
 Београд 
 
 
 
1.2.  САДРЖАЈ  1 - ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 
 
 
1.1. Насловна страна   1 - ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ  

1.2. Садржај                  1 - ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 

1.3. Решење о одређивању одговорног пројектанта  
                                 1 - ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 

1.4. Изјава одговорног пројектанта  

1.5. Текстуална документација 
- Технички опис 

1.6. 

Нумеричка документација 
- Преглед површина 
- Предмер и предрачун радова 
- Збирна рекапитулација радова 
 

1.7. 

Графичка документација 
 
          - ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 

 
1. Ситуација                                                Р 1:200 
2. Основа                                                     Р 1:100 
3. Пресеци и спољашњи изглед                 Р 1:100 

 
-  НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ 
 
1.  Ситуација - кров                                                Р 1:200 
1а. Ситуација – основа сутерена и приземља     Р 1:200 
2. Основа темеља                                                     Р 1:100 
3. Основа сутерена и приземља                           Р 1:100 
4. Основа  спрата                                                   Р 1:100 
5.Oснова тавана                                                     Р 1:100 
6. Основа кровне конструкције                              Р 1:100 
7. Основа крова                                                      Р 1:100 
8. Пресек а-а                                                           Р 1:100 
9. Пресеци b-b, c-c и d-d                                        Р 1:100 

          10. Пресеци e-e, f-f и g-g                                       Р 1:100 
11. Изгледи                                                              Р 1:100 
12. Детаљ технике зидања                                      Р 1:20 

           - Шеме столарије и браварије 
 

- СИНТЕЗНИ ПРИКАЗ 
 
1. Упоредни приказ комплекса                               Р 1:200 
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1.3.  РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА 
 ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ ( ПГД)  1 - АРХИТЕКТУРА  
 
 

На основу члана 128а. Закона о планирању и изградњи (“Службени 
гласник РС” бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010 одлука УС, 24/2011 и 
121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 
132/14 и 145/14 , 83/2018 , 31/2019 и 37/2019 ) и одредби Правилника о 
садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке 
документације према класи и намени објеката (“Службени гласник РС” 
бр.72/2018,) као: 

 
 

О Д Г О В О Р Н И   П Р О Ј Е К Т А Н Т 
 
 
ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ ( ПГД)  – 
РЕВИТАЛИЗАЦИЈА СЕВЕРНЕ ГРАЂЕВИНЕ – ДОГРАДЊА НАД ОСТАТЦИМА 
ТРПЕЗАРИЈЕ СА ИЗГРАДЊОМ  АНЕКСА,  
Црква Св. Апостола Петра и Павла на КП 1/1, К.О. Нови Пазар, у Новом Пазару 
 
 
 Радмила Прица , дипл.инж.арх., лиценца број  300 0538 03 
 
 
Пројектант:    ЕЛКОМС д.о.о. БЕОГРАД 
     БЕОГРАД, Јужни булевар 144/303А 
Одговорно лице/заступник: Слободан Тошовић 
 
Печат:     Потпис: 
 

             
 
 
 
Број техничке документације: 49/19-1 
Место и датум:   Београд, мај 2019. године 
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1.4.  ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА 
  ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ ( ПГД)    1 - АРХИТЕКТУРА 
 
Одговорни пројектант  
ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ ( ПГД) 1 - АРХИТЕКТУРА 
ЗА  РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ СЕВЕРНЕ ГРАЂЕВИНЕ – ДОГРАДЊУ НАД 
ОСТАТЦИМА ТРПЕЗАРИЈЕ СА ИЗГРАДЊОМ  АНЕКСА , 
Црква Св. Апостола Петра и Павла , на КП 1/1, К.О. Нови Пазар,  
у Новом Пазару 
 
 
  Радмила Прица , дипл.инж.арх. лиценца број  300 0538 03 
 
 
    И З Ј А В Љ У Ј Е М 
 
1. Да је пројекат у свему у складу са локацијским условима 
 
2. Да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, 
прописима, стандардима и нормативима из области изградње објеката и 
правилима струке; 
 
3. Да су при изради пројекта поштоване све прописане и утврђене мере и 
препоруке  за испуњење основних захтева за објекат и да је пројекат израђен у 
складу са  мерама и препорукама којима се доказује испуњеност основних 
захтева. 
 
Одговорни пројектант: 
ПГД- ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ 
1 - АРХИТЕКТУРА   Радмила Прица, дипл.инж.арх. 
Број лиценце:    300 0538 03 
 
Лични печат:    Потпис:        
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Број техничке документације: 49/19-1 
Место и датум:   Београд, мај 2019. године 
 
 

 



 

 

 

 

1.5 ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
  ТЕХНИЧКИ ОПИС  

 
ПГД – ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ 

РЕВИТАЛИЗАЦИЈА СЕВЕРНЕ ГРАЂЕВИНЕ – ДОГРАДЊА НАД ОСТАТЦИМА 
ТРПЕЗАРИЈЕ СА ИЗГРАДЊОМ  АНЕКСА 

     
 

АРХИТЕКТУРА И КОНСТРУКЦИЈА 
 
За потребе Инвеститора СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ ОПШТИНА ЗА РАШКУ 
ОБЛАСТ –НОВИ ПАЗАР са седиштем у Новом Пазару ул. Миодрага Јовановића бр12 , 
а на основу Локацијских услова Министарстава грађевинарстава, саобраћаја и 
инфраструктуре број ROP-MSGI-30797-LOCH-2/2019 од 29.10.2019. , Услова које је 
издао Републички заод за заштиту споменика културе број /Реф. 1-1891/2019-1 од 
15.10.2019. и Извештаја које је издало Министарставо грађевинарстава, саобраћаја и 
инфраструктуре број 351-03-03867/2019-07 од 14.11.2019. урађен је ПГД – Пројекат за 
грађевинску дозволу – Ревитализација Северне грађевине – доградња над остатцима 
трпезарије са изградњом анекса. 
 
 
Црква Св. Апостола  Петра и Павла – Петрова црква је најстарији сачувани споменик 
средњовековне културе у Србији . То је место за које су везани кључни догађаји 
династије Немањића утемељивача српске државности и националног идентитета. Овај 
објекат има посебан историјски значај духовног и државног средишта средњовековне 
Србије.За споменик културе проглашена је 1948год. 
 
 
ЛОКАЦИЈА: Црква Св. Апостола Петра и Павла се налази у оквиру просторне 
културно историјске целине Стари Рас са Сопоћанима проглашене за културно добро 
1978 год. и утврђене за непокретно културно добро од изузетног значаја 1987 год. Овај 
објекат је уписан на Листу светске културне баштине UNESKO-a 1979год. 
  
ФУНКЦИЈА: Почетком последње деценије прошлог века приступило  се целовитом  
решавању заштите уређења Петрове цркве . Пошто комплекс Петрове цркве  у Новом 
Пазару нема одговарајуће пратеће садржаје који су неопходни за функционисанје 
храма и за презентацију споменичких вредности непокретног културног добра, 
приступило се изради пројекта обнове северне грађевине.Основна концепција 
заснована је на обнови трпезарије над очуваним остатцима грађевине уз доградњу 
анекса према истоку. 
 
У нивоу трпезарије, у делимично укопаној етажи организован је простор за кухињу, 
оставу, санитарни чвор и просторију за смештај инсталација за грејање. Изнад овог 
дела објекта пројектована је и друга етажа са примарном функцијом парохијског дома, 
у оквиру које су пројектоване просторије везане за богослужбену функцију храма као 
активне парохијске цркве (канцеларија, салон , чајна кухиња , толет) и једна просторија 
која је намењена посетиоцима и у којој ће се налазити изложбена поставка о овом 
споменику културе. Уз анекс је пројектован и мањи лапидаријум у облику трема, што је 
произашло из функционалних разлога, али и из потребе спољног обликовања и 
одговарајућег архитектонског решења унутрашњег изгледа грађевине.  
Обнова трпезарије заснована је на анализи постојећег стања и аналогијама са 
грађевинама исте врсте из истог периода. Имајући у виду мали степен очуваности 
зидова првобитне грађевине примењена је метода рекомпозиције – обнављања 
основних облика уз коришћење материјала и техника зидања примењених на 
постојећим грађевинама и зиданим структурама у комплексу. У том смислу, а будући 
да су просторне могућности то дозвољавале, са унутрашње стране - испред 
трпезарије, формиран је трем са зиданим ступцима и засведеним отворима покривен 
једноводним кровом смакнутим у односу на двоводни кров над трпезаријом. Између 



трема и постојеће стазе формира се потпорни зид са оградом , због денивелације 
стазе и нивоа трпезарије. 
Димензије и облик основе дефинисани су на основу постојећих  зидова над којима се 
врши обнављање трпезарије. Обимни зид комплекса представља уједно и северни зид 
трпезарије и дограђеног анекса. Нови унутрашњи – јужни зид дограђеног дела 
трасиран је на начин да се што је могуће више прати правац обимног зида и да се 
уједно функционално реши унутрашња организација простора. Дограђени анекс 
захваљујући конфигурацији терена могао се организовати на две етаже. Завршен је 
двоводним кровом нешто веће висине у односу на кров трпезарије.  
 
 
Посебан проблем представљало је спољашње обликовање и успостављање целине 
грађевине пројектоване применом два различита метода. У том циљу, предвиђена је 
јединствена материјализација – зидање зидова каменом и покривање грађевине 
ћерамидом. Разлика између трпезарије и дограђеног анекса огледа се само у примени 
различите технике зидања, док су архитектонски елементи истог типа, што се 
првенствено односи на отворе који су са унутрашње стране сви решени као лучно 
засведени. У спољашњем изгледу примењена је иста техника зидања и на трпезарији 
и на дограђеном делу, будући да фасадно платно чини уједно и обимни зид комплекса. 
Разлика на овом изгледу огледа се у примени различитог облика отвора. Док су 
прозори на трпезарији лучно засведени, на дограђеном анексу су правоугаони.  
Терен око објекта нивелисан је тако да се омогући приступ трпезарији и сутеренском 
делу преко трема – на његовом западном углу, односно са најниже коте. Прилаз 
приземној етажи дограђеног дела остварен је са нивоа постојеће пешачке стазе.  
 
КОНСТРУКЦИЈА: 
 

Објекат се гради на остацима претходне грађевине исте намене, тј. трпезарије. 
Остаци су масивни зидови од камена дебљине од цца 62-135 цм. Дубина фундирања 
им је врло мала,  приликом ископа истражних јама у циљу геотехничких испитивања 
тла установљена је код јаме b-b 40 cm, c-c 18 cm и d-d 6 cm. 
 
Објекат се конструктивно може поделити на 3 целине:  

1. трпезарија, која је приземан, једноволумени објекат чисте унутрашње висине од 
483 цм и унутрашњих димензија основе цца 1496 х 453-574 цм, са тремом 
целом дужином фасадне стране, 

2. једноспратни део са пратећим просторијама (кухиња, тоалети итд.), 
међуспратних висина 288 (324)цм + 352 цм и 

3. лапидаријум, приземан објекат, отворен са једне стране и подом на нивоу 
спрата претходног дела. 
Конструкција новопројектованог дела цркве је зидана конструкција. Фасадни 

зидови су зидани ломљеним каменом, ојачани скривеним армирано-бетонским 
вертикалним серклажима димензија пресека 25/25 цм, постављеним у средини зидова 
и хоризонталним серклажима у нивоу сваке таванице димензија 25/20 цм. Унутрашњи 
носећи зидови су зидани пуном опеком у продужном малтеру, дебљине су 38 цм, са 
хоризонталним серклажима у нивоу сваке таванице димензија б/д=38/20 цм и 
вертикалним серклажима у пресеку са истим зидом димензија 38/38 цм. Веза са 
зидовима зиданим каменом се остварује преко вертикалних серклажа 38/25 цм. 

Делови зидова који су са спољне стране укопани, тако да примају хоризонтални 
притисак тла, се раде од армираног бетона МБ 30, дебљине су д=25 цм и поставлјени 
су у средини зида. 

Сви отвори у зидовима су зидани, лучне форме су ка дворишту цркве, а 
правоугаоне форме са надпрозорницима са спољне стране зидина комплекса, како су 
се иначе изводили пре неколико векова. Лук код лучних прозора се ради од обрађеног 
камена, код правоугаоних прозора и врата се прави надпрозорна/надвратна греда од 
армираног бетона МБ30, ширина попречног пресека је дебљина зида умањена за 20 
цм, тј. за облогу од камена, висине су 25 цм. 

Међуспратне плоче су од лакомонтажних армирано-бетонских плоча (ЛМТ) типа 
„Ферт“, дебљине 16+4=20 цм. Греде су „утопљене“ у плочу, тј. дебљине су 20 цм и 
ширине попречног пресека по прорачуну. 



Кровна конструкција је класична дрвена конструкција од рогова, рожњача, 
косника и пајанта, од дрвене грађе II  класе и покривена је ћерамидом.  

Фундира се делом по постојећим остацима оградног каменог зида дебљине 95 
до 115 цм и делом на новим тракастим темељима од армирног бетона МБ30, 40 и 60 
цм. Геомеханичка испитивања су установила да геолошки профил терена чине  

1) насип дебљине до 1 м од заглињеног шљунка и песковите глине, који је 
неповољан за фундирање,  

2) заглињени шљунак дебљине до 1,3 м, погодан за фундирање и са следећим 
геомеханичким параметрима: запреминска тежина, γ=18,70 KN/m², φ=33°, c=10 KN/m² и 
модул стишљивости, Е=8000-25000 KN/m² за напон испод темеља σ=100-200 KN/m² 

3) пешчар, од дубина 0,9-2,0 м, дебљине преко 50 м, погодан за фундирање и 
са следећим геомеханичким параметрима: запреминска тежина, γ=18,00 KN/m², φ=33°, 
c=22 KN/m² и модул стишљивости, Е=8000-20000 KN/m² за напон испод темеља 
σ=100-200 KN/m² 

Носивост тла је σ=180 KN/m². 
Изабрано је фундирање на коти 493,50 м, што даје најмању дубину фундирања 

од 0,83 м. У том циљу је одлучено да се сви постојећи зидови президају и да се испод 
љих ураде армирано бетонске траке ширина по прорачуну носивости тла испод њих и 
дебљине 50 цм.  

На неким деловим објекта он је укопан, тако да се хоризонталан притисак тла 
прихвата армирано-бетонским зидовим дебљине 25 цм. 

Оптерећења на конструкцију са којима се ушло у прорачун су следећа: 
1. стално оптерећење од сопствене тежине конструкције, облога, изолација, 

кровног покривача и сл., 
2. стално оптерећење од хоризонталног притиска тла у миру на укопане 

зидове, 
3. корисно оптерећење од 2,00 KN/м² по плочи спрата, 
4. корисно оптерећење од 1,50 KN/м² по таванској плочи, 
5. повремено оптерећење од снега од 1,00 KN/м² основе крова, 
6. ветар 
7. сеизмички утицаји нису узети у обзир с’обзиром на малу висину објекта и 

велику дебљину зидова зиданих од пуне опеке или камена они нису 
меродавни. 

 
Хоризонталну стабилност обезбеђују зидови од камена или опеке у оба правца. 

Њој доприносе у међуспратне плоче, велика маса зидова од камена, као и вертикални 
и хоризонтални серклажи од армираног бетона. Хоризонтални серклажи ће се 
армирати подужном арматуром од мин. 4Ø12, уз. Ø8/25, вертикални серклажи ће се 
армирати подужном арматуром од мин. 4Ø14, уз. Ø8/25. Арматура за све армирано-
бетонске елементе је квалитета Б500Б. 

Прорачун статичких утицаја је урађен помоћу програма Tower 6.0, на 3D 
моделу, који је делимично упростио геометрију објекта, која је прилично сложена, али 
увек се држећи на страни сигурности. 
 
 
ОБРАДА: У трпезарији / вишенаменској сали обрада зида са унутрашње стране је 
камен пешчар притесан у слободном слогу. Плафон у трпезарији је малтерисан, 
глетован и фарбан, и на њега се као декоративни елементи постављају дрвене греде / 
положај греда је назначен у пројекту на цртежу основе спрата/.  У осталим 
просторијама се предвиђа малтерисање, глетовање и фарбање плафона и зидова. На 
зидове санитарних чворова поставља се керамика до плафона, као и у кухињама до 
висине 1.5 м на појединим зидовима. Боја зида и плафона у договору са корисником.  
 
ПОДОВИ: Обрада пода у трпезарији су плоче камена пешчара. У степенишном 
простору, сутерену, тоалетима, кухињама и ходнику је керамика. Врста и структура 
керамике у договору са корисником. У канцеларији, изложбеном простору и салону 
предвиђа се паркет као подна облога. 
 
ФАСАДНИ ЗИДОВИ: Корпус северне грађевине састоји се из два основна дела која су 
пројектована применом два различита метода. Над постојећим остацима је методом 



рекомпозиције пројектована трпезарија, као приземна грађевина покривена двоводним 
кровом који је покривен ћерамидом.  
 
Зидови се обнављају у дебљини постојећих на које се надовезују уз примену 
оригиналне технике зидања (дат детаљ у пројекту). Зида се каменом пешчаром, 
притесаним у слободном слогу без редова, са два лица и испуном од трапанца. Из 
статичких разлога дозвољава се унутар зидова израда армирано бетонских 
вертикалних и хоризонталних серклажа. Иста техника зидања примењује се и при 
зидању обимног зида. Ступци испред трпезарије зидају се у нешто правилнијем слогу у 
складу са геометријом тог архитектонског елемента, каменом пешчаром, а простор 
између њих завршава се луком од сводара неједнаке висине. Парапет између стубаца 
зида се у правилним редовима мање висине од редова на ступцима и то каменом 
трахитом црвенкасте боје, као ступци на јужној капији. 
 
Дограђени део је пројектован у наставку трпезарије, са северним зидом на траси 
обимног зида (према графичким прилозима). Унутрашњи фасадни зид је трасиран да 
приближно паралелно прати правац обимног зида, док су унутрашњи зидови 
пројектовани у складу са основним масивним конструктивним склопом, тако да се 
положај зидова у сутерену понавља и на горњој приземној етажи. Фасадни зидови 
дограђеног дела грађевине (осим спољног северног зида) зидају се каменом 
пешчаром исте текстуре и боје као што је камен на трпезарији, али у правилнијем 
слогу, са хоризонталним редовима, на начин како је озидан и оградни зид на јужној 
страни (дат детаљ у пројекту). Сви отвори за прозоре и врата лучно су засведени и 
зидају се техником наизменичне примене везача и дужњака по висини, док се лукови 
зидају сводарима од камена уз одговарајућу оплату. Дограђени део, као и трпезарију, 
завршити двоводним кровом нешто веће висине, што је условљено неопходном 
висином сутеренских и приземних просторија. И на овом делу грађевине предвидети 
дрвену кровну конструкцију на две воде и покривање крова ћерамидом. 
 
ПРЕГРАДНИ ЗИДОВИ:  
 
Унутрашњи зидови зидани су пуном опеком. Санитарни чвор и кухињу обрадити и 
опремити у складу са савременим потребама и захтевима корисника. 
 
  
ПЛАФОНИ: Плафони су малтерисани и фарбани дисперзивним фарбама . 
 
ФАСАДА: Зидови се обнављају у дебљини постојећих на које се надовезују уз примену 
оригиналне технике зидања (дат детаљ у пројекту). Зида се каменом пешчаром, 
притесаним у слободном слогу без редова, са два лица и испуном од трапанца. Из 
статичких разлога дозвољава се унутар зидова израда армирано бетонских 
вертикалних и хоризонталних серклажа. Иста техника зидања примењује се и при 
зидању обимног зида. Ступци испред трпезарије зидају се у нешто правилнијем слогу у 
складу са геометријом тог архитектонског елемента, каменом пешчаром, а простор 
између њих завршава се луком од сводара неједнаке висине. Парапет између стубаца 
зида се у правилним редовима мање висине од редова на ступцима и то каменом 
трахитом црвенкасте боје, као ступци на јужној капији. 
  
 
КРОВ: Предвиђен је двоводан кров покривен ћерамидом.    
 
СТОЛАРИЈА: Предвидјена је спољна дрвена столарија са термо стаклом. 
 
У складу са условима Министарства културе и информисања Републике Србије за 
предузимање мера техничке заштите за израду пројекта обнове северне грађевине, у 
току израде те пројектне документације биће остварена сарадња са Републичким 
заводом за заштиту споменика културе. У оквиру те сарадње биће разрађени по 
потреби детаљи везани за технику зидања, елементе на фасадама, столарске радове 
у склопу фасадних зидова и др.  
Радови се морају изводити уз стални конзерваторски надзор и морају бити праћени 



одговарајућом техничком и фото документацијом.  . Према условима који су дати од 
РЗЗСК , мора се урадити програм археолошких истраживања и исти спровести. 
Потребно је приликом извођења обезбедити надзор РЗЗСК / Републичког завода за 
заштиту споменика и културе / Планирати израду Пројекта изведеног стања. 

 
Подлоге за рад коришћене од Републичког завод за заштиту споменика културе – 
Београд, корекције рађене уз сагласност корисника. 
 
 
ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ 
 
Предвиђају се водоводне и канализационе инсталације са постављањем одговарајуће 
галантерије и опреме, у свему према потребама објекта и новопројектованом стању. 
 
На локацији и у објекту предвиђена је следећа инсталација водовода: 
- инсталација водовода санитарне воде за објекат 
- унутрашња хидрантска мрежа 
- спољна хидрантска мрежа 
 
На локацији и у објекту предвиђено је одводнјавање следећих канализационих вода: 
- санитарне фекалне воде 
- кишне воде ( са објекта и припадајућих површина ) 
 
Прикључак објекта на водоводну и канализациону спољну мрежу биће реализован у 
складу са техничким условима добијеним од стране надлежног јавног комуналног 
предузећа. 
 
 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 
 
Прикључак објекта на спољну нисконапонску електродистрибутивну мрежу, као и 
начин и место мерења утрошене електричне енергије, биће реализован у складу са 
техничким условима добијеним од стране надлежног електродистрибутивног 
предузећа. 
 
Потребна електрична снага за напајање овог објекта, односно планирано максимално 
једновремено оптерећење износи Pmj=22,15kW, што одговара нн прекидачима – 
лимитаторима од 32А. 
 
Предвиђају се следеће електроенергетске инсталације: 
 
 - напајање електричном енергијом (напојни вод унутрашњег прикључка 
   са мереном струјом - од мерног ормана до главног разводног ормана у 
објекту), 
 - осветљење (опште, противпанично, декоративно, наменско), 
 - прикључнице опште намене, 
 - прикључнице за потребе радних места, 
 - прикључнице и изводи јаке струје посебне намене (за потребе напајања 
   потрошача електричне енергије предвиђене осталим фазама пројектовања 
   архитектонско-грађевински део, термотехничке инсталације, инсталације 
   водовода и канализације, телекомуникационе и сигналне инсталације), 
 - темељни уземљивач, 
 - громобранска инсталација. 
 
 
 
 
 
 



 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 
 
Прикључак објекта на спољну телекомуникациону мрежу биће реализован у складу са 
техничким условима добијеним од стране надлежног телекомуникационог предузећа. 
 
За објекат су потребне две телефонске линије – два телефонска броја. 
Предвиђају се следеће телекомуникационе и сигналне инсталације: 
 
 - телефонска инсталација, 
 - интерфонска инсталација, 
 - ртв инсталација, 
 - систем за дојаву пожара, 
 - инсталација видео надзора, 
 - структурна рачунарска мрежа, 
 - систем за мултимедијалну презентацију. 
 
 
ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 
 
Предвиђа се радијаторско грејање где се топлотна енергија добија из сопствене 
котларнице на чрврсто гориво – пелет. 
 
За просторије салона, канцеларије и изложбеног простора предвиђа се хлађење 
мобилним клима уређајима. 
  
 
 
    
                                                                                        Одговорни пројектант: 
 
 
 
                                                                                 дипл. инг. арх. Радмила Прица 
                                                                                            бр. лиценце 300 0538 03 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.6.1 ПРЕГЛЕД ПОВРШИНА 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.7. ГРАФИЧКА   ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

- ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 
 
1. Ситуација                                                               Р 1:200 
2. Основа                                                                   Р 1:100 
3. Пресеци и спољашњи изглед                               Р 1:100 
 
 

- НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ 
 

 
1.  Ситуација - кров                                                 Р 1:200 
1а. Ситуација – основа сутерена и приземља      Р 1:200 
2. Основа темеља                                                    Р 1:100 
3. Основа сутерена и приземља                            Р 1:100 
4. Основа  спрата                                                    Р 1:100 
5.Oснова тавана                                                      Р 1:100 
6. Основа кровне конструкције                               Р 1:100 
7. Основа крова                                                       Р 1:100 
8. Пресек а-а                                                            Р 1:100 
9. Пресеци b-b, c-c и d-d                                         Р 1:100 

         10.  Пресеци e-e, f-f и g-g                                          Р 1:100 
11. Изгледи                                                              Р 1:100 
12. Детаљ технике зидања                                      Р 1:20 
- Шеме столарије и браварије 
 

- СИНТЕЗНИ ПРИКАЗ 
 
1. Упоредни приказ комплекса                               Р 1:200 
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НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ    





























 

 

 

 

 

ШЕМЕ СТОЛАРИЈЕ 

  



 

 

 

 

 

ШЕМЕ СПОЉНЕ ДРВЕНЕ СТОЛАРИЈЕ 

   























 

 

 

 

 

ШЕМЕ УНУТРАШЊЕ ДРВЕНЕ СТОЛАРИЈЕ 

   











 

 

 

 

 

ШЕМЕ УНУТРАШЊЕГ АЛУМИНИЈУМА 

   







 

 

 

 

ШЕМА ПРОТИВПОЖАРНЕ БРАВАРИЈЕ 

 





 

 

ШЕМE БРАВАРИЈЕ 
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