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за  реконструкцију хотела "Парк" у Врњачкој Бањи

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТУРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
за реконструкцију хотела "Парк"

 у Врњачкој Бањи

Одсек за урбанизам, еколошке, имовинско-правне
 и стамбене послове  

општинске управе Врњачка Бања

На основу члана 65. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'',
број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС,  24/2011,  121/12, 42/2013-одлука УС,
50/2013-одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014), Одсек за урбанизам,
еколошке, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе Врњачка Бања

ПОТВРЂУЈЕ

да је урбанистички пројекат за реконструкцију хотела "Парк" у Врњачкој Бањи, урађен
у складу са важећим планским документом и Законом о планирању и изградњи.

Број: ________________ 

Дана:  ________________

                                                                                               Руководилац одсека

                                                                                  
                                                                                               Славица Стаменић
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УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
за  реконструкцију хотела "Парк" у Врњачкој Бањи

       Н А Р У Ч И Л А Ц   :   ПД за призводњу млечних, млинских производа и чоколаде
"Пионир Параћин" доо Београд 

                                              
 

 
О Б Р А Ђ И В А Ч :       Предузеће за пројектовање, инжењеринг и трговину 
                                   "БК-  Урбинг" из Краљева       
                                                                                                                   

Р А Д Н И     Т И М Р А Д Н И     Т И М 

РУКОВОДИЛАЦ ИЗРАДЕ :   Милорад Миладиновић, дипл.инг.арх.
                                               (одговорни урбаниста, лиценца бр.200 0030 03) 

САРАДНИЦИ:                   Срђан Јанић,дипл.инж.грађ.
                                           саобраћај

ГЕОДЕТСКЕ ПОДЛОГЕ :      "Гео-Пројект" Врњачка Бања       
                                                                                                                          

 

Д И Р Е К Т О Р  

Сузана Павловић
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УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
за  реконструкцију хотела "Парк" у Врњачкој Бањи

С А Д Р Ж А Ј    Е Л А Б О Р А Т А С А Д Р Ж А Ј    Е Л А Б О Р А Т А 
ОПШТИ ДЕО: 

− Решење о регистрацији фирме

− Решење о одређивању одговорног урбанисте
− Лиценца Одговорног урбанисте Инжењерске коморе Србије

          А  А.   Т Е К С Т У А Л Н И      Д Е О :.   Т Е К С Т У А Л Н И      Д Е О :              

1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ИЗРАДЕ УП  
2. ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ  ПРОЈЕКТА  
3. УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ (НАМЕНА , РЕГУЛАЦИЈА И НИВЕЛАЦИЈА , ПРИСТУП ЛОКАЦИЈИ ,

НАЧИН РЕШЕЊА ПАРКИРАЊА И  ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИ)
4. НУМЕРИЧКЕ  ПОКАЗАТЕЉЕ  (ПОВРШИНЕ,  ИНДЕКС  ИЗГРАЂЕНОСТИ  ИЛИ  ИНДЕКС

ЗАУЗЕТОСТИ, СПРАТНОСТ ИЛИ ВИСИНА, БРОЈ ПАРКИНГ МЕСТА, ПРОЦЕНАТ ЗЕЛЕНИХ
ПОВРШИНА И ПО ПОТРЕБИ ДРУГЕ СПЕЦИФИЧНЕ УСЛОВЕ)

5. НАЧИН УРЕЂЕЊА СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
6. НАЧИН ПРИКЉУЧЕЊА НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ
7. ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКЕ УСЛОВЕ
8. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
9. МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ, КУЛТУРНИХ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА
10. ТЕХНИЧКИ ОПИС ОБЈЕКТА И ПО ПОТРЕБИ ФАЗНОСТ ИЗГРАДЊЕ

Б.  Г Р А Ф И Ч К И    Д Е О :  Б.  Г Р А Ф И Ч К И    Д Е О :            

1. РЕГУЛАЦИОНО НИВЕЛАЦИОНО РЕШЕЊЕ ЛОКАЦИЈЕ Р = 1 : 1000

2 ПРИКАЗ САОБРАЋАЈА И КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ СА 
ПРИКЉУЧЦИМА НА СПОЉНУ МРЕЖУ

Р = 1 : 1000

3 ИДЕЈНА АРХИТЕКТОНСКА РЕШЕЊА ОБЈЕКТА Р = 1 : 1000
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УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
за  реконструкцију хотела "Парк" у Врњачкој Бањи

 
Ц.  ДОКУМЕНТАЦИЈА  ПРОЈЕКТАЦ.  ДОКУМЕНТАЦИЈА  ПРОЈЕКТА  ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ :ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ :        

1

2

Информација  о  локацији  за  кп  бр.  1057  КО  Врњачка  Бања,  Одсека  за
урбанизам и еколошке послове општинске управе Врњачка Бања под бројем
службено од 10.07.2017 године ;

Копија плана за кп бр. 1057 КО Врњачка Бања под бројем 953-1/2015-334 од
03.08.2015 године, издата од стране РГЗ Службе за катастар непокретности
Врњачка Бања ;

3 Извод  из  листа  непокретности  бр.  952-1/2017-2314 од  16.08.2017 године,
издат од стране РГЗ Службе за катастар непокретности Врњачка Бања;
 

4 Услови МУП-а Сектора за ванредне ситуације  09/17/2 број  217-9589/17 од
24.07.2017 године за израду Урбанистичког пројекта за кп 1075 КО Врњачка
Бања-хотел "Парк" у Врњачкој Бањи;
 

55 Технички услови за израду Урбанистичког пројекта за кп 1075 КО Врњачка 
Бања -хотел "Парк" у Врњачкој Бањи, бр.179452/2-17 од  дана 24.07.2017 
године; ОДС ЕПС Дистрибуција Београд, Огранак Електродитрибуција 
Краљево -Погон Врњачка Бања;

6 Услови  "Телеком  Србија"  ад,  број  259866/2-2016  од  25.07.2017  године  за
израду Урбанистичког пројекта за кп 1075 КО Врњачка Бања-хотел "Парк" у
Врњачкој Бањи;

7 Услови за гасну дистрибутивну мрежу, "Интерклима" доо Врњачка Бања, број 
2-600 од 21.07.2017 године за израду Урбанистичког пројекта за кп 1075 КО 
Врњачка Бања-хотел "Парк" у Врњачкој Бањи;

8 Услови за водовод и канализацију, ЈП  " Белимарковац " Врњачка Бања, број 
01-1161/2 од 27.07.2017 године за израду Урбанистичког пројекта за кп 1075 
КО Врњачка Бања-хотел "Парк" у Врњачкој Бањи;

9. Грађевинска дозвола број 351-301/09 од 19.03.2015 године за кп бр. 1057 
КО Врњачка Бања, Одељења за планирање и изградњу општинске управе 
Врњачка Бања, за изведене радове на претварању тавана у трећи спрат 
пословног објекта хотела "Парк", као и радове на инсталацијама ;
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УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
за  реконструкцију хотела "Парк" у Врњачкој Бањи

10.Решење о грађевинској дозволи број РОП-ВНБ-14562-ЦПИХ -1/2016 од 
19.07.2016 године, Одсека за урбанизам и еколошке послове општинске 
управе Врњачка Бања, за извођење радова на објекту послови објекат хотела
"Парк";

11.Закључак Комисије за планове број 350-381/2016 од 15.12.2016. године, 
којим се даје позитивно мишљење на измену фасаде хотела Парк, 
пројектанта Горана Половине,диа.

12.Измена грађевинске дозволе број РОП-ВНБ-14562-ЦПА-4/2017 од 
13.07.2016 године, Одсека за урбанизам и еколошке послове општинске 
управе Врњачка Бања, за измену фасаде пословног објекта хотела "Парк";

13.Изјава одговорног пројектанта конструкције пословног објекта хотела 
"Парк" у вези утицаја рконструкције и доградње на сам објекат и околину, 
под бројем 729 од 09.08.2017 године предузећа "СМ-НЕТ" доо Београд;

14.Изглед вила Атина и Даница из периода непосредно после изградње 1906 
године;
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УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
за  реконструкцију хотела "Парк" у Врњачкој Бањи

А. ТЕКСТУАЛНИ   ДЕОА. ТЕКСТУАЛНИ   ДЕО
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УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
за  реконструкцију хотела "Парк" у Врњачкој Бањи

ББ.  .  ГРАФИЧКИГРАФИЧКИ  ДЕО  ДЕО
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УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
за  реконструкцију хотела "Парк" у Врњачкој Бањи

Ц.    ДОКУМЕНТАЦИЈА Ц.    ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ПРОЈЕКТА ПРОЈЕКТА 
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УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
за  реконструкцију хотела "Парк" у Врњачкој Бањи

1.  1.  ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ИЗРАДЕ УППРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ИЗРАДЕ УП
 
1.2.Правни основ

Правни основ за израду Урбанистичког пројекта за реконструкцију хотела "Парк" 
у Врњачкој Бањи,  су одредбе  члана 61; 62 и 63.  Закона о планирању и 
изградњи (''Сл.гласник РС'', бр.72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 
24/2011, 121/12, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 
132/2014 и 145/2014)  и члан 73. и 74. Правилника о садржини, начину и 
поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Сл.гласник
РС'', бр.64/2015 од 20.07.2015 године, а ступио на снагу 28.07.2015 године).

1.2.Плански основ

Парцела за коју се ради Урбанистички пројекат 1057 КО Врњачка Бања, налази се
у  оквиру Урбанистичке целине 1 ПГР Врњачка Бања (Службени лист  општине
Врњачка Бања број 27/2016).  
У складу са  ПГР Врњачка Бања (  Службени лист општине Врњачка Бања број
27/2016 ),
Планирана намена је :
-  Зона хотела "X2"
-  Јавна  саобраћајна  површина  -  мањи  део  у  појасу  регулације  улице  Саве
Ковачевића.
Мере за спровођење и реализацију Плана:
-Обавезна израда Урбанистичког пројекта за изградњу.
-Препоручује се расписивање Конкурса за архитектонско-урбанистичко решење
блока- променаде - Саве Ковачевића - Немањина.

 2. ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Обухват  израде  Урбанистичког  пројекта је катастарска  парцела бр.  1057  КО
Врњачка Бања са околним катастарским парцелама са којима се граничи  (због
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УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
за  реконструкцију хотела "Парк" у Врњачкој Бањи

приказа саобраћајног решења и паркирања), а граница Урбанистичког пројекта је
постојећа катастарска граница кп бр. 1057 КО Врњачка Бања.
Укупна  површина  границе  УП за  за  реконструкцију  хотела "Парк"  у  Врњачкој
Бањи износи: 00.12.40. ха.

Ситуациони план, катастарско-топографски план за кп бр. 1057 КО Врњачка 
Бања, урадило је предузеће "Гео-Пројект" Врњачка Бања.

Уз  катастарско-топографски  план  приложена је копија плана  предметне
катастарске парцеле,  са   листовима  непокретности, издатим од  стране
Републичког  геодетског  завода,  Службе  за  катастар  непокретности Врњачка
Бања.

Катастарска парцела 1057 КО Врњачка Бања налази се у строгом центру Врњачке
Бање, на коти од око 225.01 мнм према улици Врњачкој,  односно 227.40 мнм
према улици Саве Ковачевића. 
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УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
за  реконструкцију хотела "Парк" у Врњачкој Бањи

Прилаз хотелу је са улице Саве Ковачевића колски и пешачки, односно са улице
Врњачке пешачки.

Урбанистички пројекат се ради само за катастарску парцелу 1057 КО Врњачка
Бања, која је у власништву "Алко Гроуп" доо са уделом 1/1.

3.  УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ (НАМЕНА , РЕГУЛАЦИЈА И НИВЕЛАЦИЈА ,
ПРИСТУП ЛОКАЦИЈИ , НАЧИН РЕШЕЊА ПАРКИРАЊА И  ДРУГИ

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИ)

3.1.Намена

Хотел  Парк  који  је  изграђен  на  кп  бр.  1057  КО  Врњачка  Бања,  налази  се  у
Урбанистичкој целини 1 - Централни део Врњачке Бање са одређеном наменом
зона хотела "X2".
Ова ..."Урбанистичка целина 1, обухвата централно језгро Врњачке Бање са свим
најважнијим  изворима  термоминералне  воде,   туристичким  и  здравственим
капацитетима,  јавним  саржајима  и  институцијама,  културно  историјским  и
природним знаменитостима . Приоритети третмана овог простора се односе на
заштиту, реконструкцију, допуну  и улепшавање постојећих садржаја и функција.
Нова  изградња  треба  строго  да  буде  у  функцији  допуне  и  комплетирања
постојећих  урбанистичких  целина,  инфраструктуре,  јавних  функција/сервиса  и
туристичке понуде - у контексту жељеног "имиџа" и традиције. У том смислу се
очекује максимална пажња , детаљност и квалитет."....

Извод из ПГР Врњачка Бања:

2.3.5.3.  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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УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
за  реконструкцију хотела "Парк" у Врњачкој Бањи

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 6,0 м

• 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,

Правила важе код изградње нових хотела или код  доградње   постојећих – до 
максимума предвиђених овим правилима.

Извод из ПГР-е Намена простора
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УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
за  реконструкцију хотела "Парк" у Врњачкој Бањи

У погледу планиране намене простора ПГР Врњачка Бања, у потпуности је УП за
реконструкцију хотела "Парк" испоштовао планиране намене.
Интервенцијом претварања тавана у трећи спрат, није нарушена основна
концепција, која је утемељена претходном реконструкцијом.
  
Хотел  "Парк"  је  гарни  хотел  са  четри  звездице,  мешовитог  типа
(једнокреветне  и  двокреветне  собе), а  у  новоформираном  спрату  су
предвиђени и апартмани. У архитектонском и инвестиционом смислу захтев
је да се смести шездесет три јединице, због оправданости експлоатације
функције објекта. 
 
Претходна реконструкција хотела је била конципирана у оквиру постојећих
габарита, а накнадном интервенцијом то није измењено.
 
Препројектована  је  фасада,  при  чему  је  обликовање  уклопљено  у
традиционалне  форме  архитектонског  израза,  присутног  на  главном
шеталишту  Врњачке  бање  а  у  складу  је  са  Закључком  Комисије  за
планове  број  350-381/2016  од  15.12.2016.  године,  којим  се  даје
позитивно мишљење на измену фасаде хотела Парк, пројектанта Горана
Половине,диа као и Изменом грађевинске дозволе број РОП-ВНБ-14562-
ЦПА-4/2017  од  13.07.2016  године,  Одсека  за  урбанизам  и  еколошке
послове општинске управе Врњачка Бања, за измену фасаде пословног
објекта хотела "Парк".

3.2. Регулација и нивелација

У складу са ПГР-е Врњачка Бања, регулационе линије на кп 1057 КО Врњачка
Бања, чине управо катастарске границе парцеле.
Ово је разумљиво када се има у виду историјат изградње садашњег хотела "Парк"
је  изграђен а делимично и реконструисан на месту предратних вила "Атина"  и
"Даница"(година изградње 1906) .
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УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
за  реконструкцију хотела "Парк" у Врњачкој Бањи

Извод из ПГР-е План регулације

Како се хотел "Парк" реконструише у оквиру постојећих габарита, јасно је да је
Планом задата хоризонтална регулација у потпуности испоштована.
Према препису листа непокретности број 6531 КО Врњачка Бања, за кп 1057 КО
Врњачка  Бања:  уписана  је  површина  под  објектом  1027  м²,  као  и  површина
земљишта  уз  зграду-објекат  од  213  м²  што  укупно  чини  1240  м²  површине
парцеле са објектом.
Од површине уз зграду-објекат од 213 м² слободни део парцеле је око 80 м²,
према библиотеци и према улици Саве Ковачевића а преостали део од око 133 м²
је слободни простор атриума који се сада затвара са наменом конференцијске
сале.
Грађевинске  линије  се  иначе  поклапају  са  регулационим,  изузев  на  делу
променаде  где  се  повлаче  3  м  у  односу  на  регулацију.Наравно  ово  важи  за
случајеве  нове  изградње  или  доградње  објеката,  а  не  и  у  овом  случају
реконструкције постојећег објекта хотела "Парк".
У  погледу  вертикалне регулације,  хотел  "Парк"  је  спратности  Су  +  П  + 3С  .
Претварање тавана у 3 спрат је омогућено грађевинском дозволом број 351-302 /
09 од 19.03.2015 године.
Када је у питању вертикална регулација изражена у апсолутним висинама, онда
је карактеристичан подужни пресек у правцу улица Саве Ковачевића и Врњачке,
односно променаде, које се иначе налазе на различитим висинама.
Као  меродавна,  у  овом случају  узета је  кота нивелете  ул.  Саве Ковачевића у
износу од 227.40 мнм а на променади 225.01 мнм.
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УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
за  реконструкцију хотела "Парк" у Врњачкој Бањи

У  делу  према  променади  највиша  кота  објекта-венца  је  241.17  мнм,  односно
релативна висина у односу на коту нивелете променаде 16.09 м. Кота слемена
крова је нешто нижа и износи 239.80 мнм односно 14.79 м .
У делу према улици Саве Ковачевића, кота нивелете венца је 239.80 мнм или
изражено као релативна висина 14.79 м.

Подужни пресек кроз хотел "Парк"

Код посебних правила грађења за зоне хотела X2 одређено је :
- Висина објекта маx:Венац 13,5 м; слеме 16 м. Оријентациона спратност П+3С.
И у овом случају се ради о правилима за нове објекте или доградњу, а у овом
случају  је  испоштована  спратност  и  висина  слемена  објекта  која  је  испод
дозвољене, а макс висина венца  одобрена на Комисији за планове и   Изменом
грађевинске  дозволе  број  РОП-ВНБ-14562-ЦПА-4/2017  од  13.07.2016  године,
Одсека за урбанизам и еколошке послове општинске управе Врњачка Бања, за
измену фасаде пословног објекта хотела "Парк".

3.3. Приступ локацији

Профил улице Саве Ковачевића означен као 4-4, је на локацији хотела  "Парк"
9,60 м.У оквиру овако задатог попречног профила, коловоз је у распону од 5-6 м
а тротоар 1-2,5 м.
У погледу висинске регулације, остају изведене коте нивелете улице и тротоара,
као  и  на  променади,  односно  снимљено  стање  приказано  у  катастарско  –
топографском плану.
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УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
за  реконструкцију хотела "Парк" у Врњачкој Бањи

Колски,  што укључује и мање аутобусе,  прилаз  је  из улице Саве Ковачевића.
Наравно и пешачки приступ је могућ из исте улице.
Са променаде, односно улице Врњачке, омогућен је само пешачки приступ.
У складу са Правилником о техничким стандардима приступачности  (Службени
гласник  РС  46/2013) решен  је  приступ  реконструисаном  хотелу  особа  са
инвалидитетом и особама смањене покретљивости.
Приступ са променаде је иначе у равни шеталишта, те не представља потешкоће
за приступ особама са инвалидитетом (висинска разлика 15 цм), а из улице Саве
Ковачевића где је висинска разлика већа (225.50 мнм кота нивелете тротоара око
хотела у односу на 227.70 мнм кота тротоара улице С.Ковачевића на месту косе
рампе, тако да разлика износи 2.20 м) ова разлика се савладава степеништем са
20 газишта x 11 цм= 2.20 м и рампом за особе са инвалидитетом дужине 11.62 м,
тако да нагиб износи око 18,0 % .
Овај начин решавања приступа није у складу са чл.7 поменутог Правилника, који
се  односи  на  рампе  за  пешаке,  али је  затечено и  изведено стање од  стране
надлежних предузећа за уређивање грађевинског земљишта.

чл.7
 "Савладавање висинских разлика до 76 цм између две пешачке површине и на прилазу до
објекта врши се применом рампи тако да:
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за  реконструкцију хотела "Парк" у Врњачкој Бањи

1) нагиб рампе није већи од 5% (1:20), а ако нема услова за рампу нагиба од 5% може 
износити 8.3% (1:12) за кратка растојања (до 6 м);

2) највећа дозвољена укупна дужина рампе у посебном случају износи 15 м;"....

Може се рећи да је  пешачки приступ је  омогућен постојећим степеништем са
косом  рампом  из  улице  Саве  Ковачевића,  па  кроз  пасаж  између  Биоскопа  и
хотела.Такође постоји и могућност коришћења улице С.Ковачевића до променаде
па затим променадом до хотела без препрека.

3.4. Начин решења паркирања

У одредбама Плана паркирање на  парцели -  према критеријумима  из табеле;
инсистирати, где је то могуће, на подземним паркиралиштима.
У овом случају немогуће је формирати подземно паркиралиште, па је предвиђено
подужно паркирање у улици С.Ковачевића, 5 паркинг места (2,0 x 6,0 м)  и једно
паркинг место за мањи аутобус за привремено задржавање до изласка путника
димензија 15.0 x 3.5 м у регулацији улице.
Оваква концепција захтева и простор за окретање аутобуса, који је урађен у виду
нише између хотела "Парк" и Библиотеке са габаритима од 12.0 x 2.5 м.

                                   Решавање паркинга испред хотела

 
Решавање недостајућих паркинг места за потребе хотела  "Парк" је могуће кроз
склапање посебног Уговора између општине Врњачка Бања и предузећа  ПД за

Страна

17 



УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
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призводњу  млечних,  млинских  производа  и  чоколаде  "Пионир  Параћин"  доо
Београд.

3.5. Други специфични услови

- 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.
- Најмања дозвољена удаљеност објекта од границе парцеле је 2,5 м
-  Међусобна  удаљеност  слободностојећих  објеката  најмање  3/4  висине  вишег
објекта; удаљеност од другог објекта било које врсте изградње не може бити
мања од 6,0 м
Ово су параметри из Плана који у случају реконструкције хотела "Парк" не могу
бити испоштовани, нити се параметри могу односити за реконструкцију.
У случају реконструкције хотела Парк ови параметри су :
-Проценат заузетости парцеле је 1160/1240............................93.54 %
-Проценат  зелених површина на терену (без комуникација) : …... 0 %
-Проценат  комуникација........................................................06.46 %
-Најмања  дозвољена  удаљеност  објекта  од  границе  парцеле  :Објекат  је  на
граници катастарске-грађевинске парцеле.
-Међусобна удаљеност слободностојећих објеката је : од објекта Библиотеке 5.70
м а од објекта биоскопа 2.31 м.

4.  НУМЕРИЧКЕ ПОКАЗАТЕЉЕ (ПОВРШИНЕ, ИНДЕКС ИЗГРАЂЕНОСТИ ИЛИ
ИНДЕКС ЗАУЗЕТОСТИ, СПРАТНОСТ ИЛИ ВИСИНА, БРОЈ ПАРКИНГ МЕСТА,

ПРОЦЕНАТ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И ПО ПОТРЕБИ ДРУГЕ СПЕЦИФИЧНЕ УСЛОВЕ)

4.1. Нумерички показатељи

Општи подаци о парцели:
-катастарски број 1057 КО Врњачка Бања.
-површина 00.12.40. hа.
-земљиште под зградом објектом: 00.10.27.  hа.
-земљиште уз зграду-објекат: 00.02.13. hа. 
-врста земљишта – градско грађевинско земљиште.
-власник: "ALCO GROUP" д.о.о. Београд, Пожешка 65 Б.
-врста права-право коришћења.
-облик својине-државна.
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-обим удела- 1/1.
-подаци о објекту- зграда 1, објекат угоститељства хотел "Парк".
-број етажа- приземље и 2 спрата.
-правни статус објекта – објекат има одобрење за употребу.
-адреса- Врњачка улица
-носилац права на објекту- "ALCO GROUP" д.о.о. Београд, Пожешка 65 Б.
-облик својине- прватна.
-обим удела- 1/1.

Индекс заузетости:
    -Индекс заузетости заузетости парцеле је 1160/1240............................93.54 %
    -Спратност објекта је Сутерен + Приземље + 3 Спрата (Су+П+3С)

  -Подужно паркирање у улици С.Ковачевића, 5 паркинг места (2,0 x 6,0 м)  и
једно паркинг место за аутобус за привремено задржавање до изласка путника
димензија 15.0 x 3.5 м у регулацији улице.
Према категоризацији хотела, потребан број паркинг места је 36. Поред 
паркинг места која ће се формирати непосредно уз хотел (5) користиће се и 
ресурси предвиђени планом детаљне регулација за централну зону Врњачке 
бање.

  -Проценат  зелених површина на терену (без комуникација) : …... 0 %

5.  НАЧИН УРЕЂЕЊА СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

Како у оквиру грађевинске парцеле нема зелених слободних површина, јер се
ради о реконструкцији постојећег објекта хотела "Парк", уређује се само тротоар
према објекту Библиотеке и улици С.Ковачевића ширине од 1.17 м – 1.42 м.

Овај  тротоар  је  у  функцији  приласка  објекту  хотела  а  предвиђено  је
поплочавање бехатон плочама исте обраде као на променади.

Пад је једностран од објекта хотела према граници парцеле, где се завршава
бетонском риголом са одговарајућим бројем сливника за одвођење атмосферских
вода.Пад је пројектован од 0,5 %.

Према променади, односно улици Врњачкој, простор је јавни и већ уређен пре
неколико година у склопу уређења бањскњ променаде.

Према  улици  С.Ковачевића  је  такође  јавна  површина  саобраћајница,  а  у
оквиру УП-а је предвиђена могућност реализације паркирања.
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Ове површине, када је у питању коловоз би биле од одговарајућег асфалтног
застора носивости за тешки саобраћај.

Аутобуско стајалиште се такође означава хоризонталном сигнализацијом на
коловозној површини и делимично на тротоару. 

    

6. НАЧИН ПРИКЉУЧЕЊА НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ

 

Постојећи објекат хотела је био у функцији до 2006 године, и био је снабдевен
потребним инсталацијама.
За потребе израде Урбанистичког пројекта за реконструкцију хотела прибављени
су  одговарајући  услови  надлежних ЈП  и  органа  и  организација  којима  су  ови
послови поверени.
У том циљу прибављени су следећи услови:

1. Услови МУП-а Сектора за ванредне ситуације 09/17/2 број 217-9589/17 од
24.07.2017  године  за  израду  Урбанистичког  пројекта  за  кп  1075  КО
Врњачка Бања-хотел "Парк" у Врњачкој Бањи;

2. Технички услови за израду Урбанистичког пројекта за кп 1075 КО Врњачка 
Бања -хотел "Парк" у Врњачкој Бањи, бр.179452/2-17 од  дана 24.07.2017 
године; ОДС ЕПС Дистрибуција Београд, Огранак Електродитрибуција 
Краљево -Погон Врњачка Бања;

3. Услови "Телеком Србија" ад, број 259866/2-2016 од 25.07.2017 године за
израду Урбанистичког пројекта за кп 1075 КО Врњачка Бања-хотел "Парк" у
Врњачкој Бањи;

4. Услови за гасну дистрибутивну мрежу, "Интерклима" доо Врњачка Бања,
број 2-600 од 21.07.2017 године за  израду Урбанистичког пројекта за кп
1075 КО Врњачка Бања-хотел "Парк" у Врњачкој Бањи;

5. Услови за водовод и канализацију, ЈП  " Белимарковац " Врњачка Бања,
број 01-1161/2 од 27.07.2017 године за  израду Урбанистичког пројекта за
кп 1075 КО Врњачка Бања-хотел "Парк" у Врњачкој Бањи;

6.1. Заштита од пожара
У оквиру Услова МУП-а за израду УП-а, наведени су стандардни прописи који

регулишу  материју  заштите  објеката  од  пожара  и  налазе  се  у  документацији
пројекта.
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Инвеститор је у обавези да достави на сагласност Пројекте за извођење (ПЗИ)
са  Главним  пројектом  заштите  од  пожара,  пре  отпочињања  поступка  за
утврђивање подобности објекта за употребу.

Приступ возилу за гашење пожара је  у улици С.Ковачевића,  а у изузетним
ситуацијама и променадом, односно улицом Врњачком.

6.2. Електроенергетски услови
У  складу  са  условима  бр.179452/2-17  од   дана  24.07.2017  године;  ОДС  ЕПС
Дистрибуција  Београд,  Огранак  Електродитрибуција  Краљево  -Погон  Врњачка
Бања, за реконструкцију хотела предвиђено је:

Електроенергетски услови
-Одобрена вршна снага објекта 200 kW.

-Гранична дозвољена вредност фактора снаге cos ϕ=0.95 

Технички услови
-Потребно је изградити у ТС  20/0.4 kV "Стара општина" постојећи НН блок са 
десет извода за струју од 1500 А заменити са НН блоком од дванаест извода 
називне снаге 1500 А. Нови НН блок мора да садржи мерно прикључну кутију и 
електронску мултифункционалну мерну групу за полуиндиректно мерење. Нова 
два извода напојити преко струјних мерних транформатора 300/5 А/А.

-Прикључни каблови од ТС  20/0.4 kV "Стара општина" до КПК на објекту 
поставити у кабловску канализацију. За увлачење прикључних каблова користити
слободне цеви постојеће кабловске канализације дуж улице С.Ковачевића. У 
случају недостатка слободних цеви на појединим деоницама постојеће  кабловске
канализације, као и преко улице С.Ковачевића поставити потребан број цеви.
-Напон прикључења објекта 3x230/400 V.
-Место прикључења објекта посебан извод у ТС  20/0.4 kV "Стара општина".
-Врста прикључка трофазни.
-Начин прикључења подземно.

6.3. Технички услови Телеком Србија

-Обавезна је заштита постојећих ТК инсталација.
-Постојећи објекат је прикључен на ТТ инсталације.
-спољна  приступна  мрежа подземна  капацитета  10  тел  линија  у  поткровљу
хотела.
-потребно је да се од постојећег извода у поткровљу, изведе кабал до приземља
хотела где се сада налази нова концентрација свих унутрашњих линија.
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-у хотел је уведен и оптички кабал ТОСМ 2x6, који је завршен у оптичкој кутији у
приземљу.
Технички услови за пројектовање ТТ мреже у објекту налазе се у документацији
УП-а.

6.4. Технички услови за изградњу објекта у зони дистрибутивне гасне
мреже

-У  улици  Саве  Ковачевића,  у  зони  кп  1057  КО  Врњачка  Бања,  изведена  је
дистрибутивна гасоводна мрежа од ПЕ цеви пречника Ø 63 мм.

-На местима укрштања будуће инфраструктуре објекта са постојећом гасоводном
мрежом, дозвољено је минимално светло растојање од 20 цм, а при паралелном
вођењу инсталација, минимално светло растојање од 40 цм.
-На местима укрштања будуће инфраструктуре објекта са постојећом гасоводном
мрежом, обавезан је ручни ископ уз присуство дистрибутера.
-Није дозвољено постављање објеката изнад изведеног гасовода.
-Удаљеност темеља од гасовода мора износити минимум 1,0 м.
-Пре  почетка  извођења  земљаних  радова  у  зони  гасовода,  инвеститор  је  у
обавези да поднесе захтев Интерклими доо, за обележавање постојећих гасних
инсталација, као и за добијање сагласности за извођење радова у зони гасовода.
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Гасоводна мрежа 
Енергетски услови:
-Постојећи  објекат  хотела  "Парк" прикључен  је  на  дистрибутивну  гасоводну
мрежу,  прикључним  водом  који  је  доведен  са  западне  стране  објекта  и
постављањем мерно регулационог сета на западној фасади објекта.
-Постојећи  мерно регулациони сет је типа Г65 капацитета 100 м³/h  природног
гаса.
-У случају потребе за повећањем капацитета потребно је да инвеститор поднесе
захтев за издавање Енергетске сагласности-Решења о одобрењу прикључка
Технички услови:
Технички услови се односе на пројектовање унутрашњих инсталација и налазе се
у документацији УП-а.

6.5.  Технички  услови  за  водовод,  канализацију  и  атмосферску
канализацију.

Водовод услови:
-Прикључак на градску водоводну линију може се предвидети на цев ПЕ Ø 90 а
прикључна  водоводна  линија  од  ТПЕ  водоводних  цеви  пречника  који  одреди
пројектант.
-Прикључна водоводна линија може бити максималне дужине 2.5 м.
-Водомерно склониште мора бити изграђено за смештај два водомера у складу са
условима.
-Главни вентил за објекат ће се налазити у водомерној шахти.

Канализација услови:
-Прикључак на градску канализациону линију може се предвидети на цев Ø 250,
која се налази у Врњачкој улици.
-На  градску  канализациону  мрежу  се  не  одобрава  прикључење  подрумских  и
сутеренских етажа, због опасности од потапања.
-Водомерно склониште мора бити изграђено за смештај два водомера у складу са
условима.
-Главни вентил за објекат ће се налазити у водомерној шахти.

Атмосферска канализација услови:
-Прикључење  предметног  објекта  на  атмосферску  канализацију  планирати
пројектом са одвођењем у реципијент Врњачка река.
-Атмосферске воде са објекта и платоа око истог се не смеју упуштати у фекалну
канализацију.
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77.  .  ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ

У погледу инжењерско геолошких услова, а обзиром да се ради о реконструкцији 
и доградњи објекта хотела Парк (Решење о грађевинској дозволи број 351-301/09
од 19.03.2015. године за претварање таван у ИИИ спрат као и остали грађевинско
занатски, завршни и радови на инсатлацијама; Решење о измени грађевинске 
дозволе РОП-ВНБ-14562-ЦПА/2017 од 13.07.2017 године, у делу који се односи на
промену фасаде објекта), није имало потребе да се врше посебна истраживања.
Пре свега стари објекти који су се налазили на кп 1057 КО Врњачка Бања, су 
изграђени још 1906 године, а  делимичним рушењем, преграђивањем и 
дозиђивањем, после Другог светског рата формирао се хотел "Парк". Сва слегања
услед оптерећења од сопствене тежине су се догодила у ових протеклих 100 
година. Тешко би било а и потпуно непотребно, обезбедити нека додатна бушења
за потребе геологије на самој локацији и због облика и заузетости локације 
објектом хотела као неприступачности самој парцели.
Као потврда овакве тврдње, приложена је у документацији УП-а изјава број 729 
од 09.08.2017 године, предузећа "СМ-НЕТ" доо Београд, одговорног пројектанта 
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конструкције Душана Бањанина, дипл.инж.грађ. лиценца број  310 И055 09, "да 
конструктивне интервенције на објекту хотела "Парк" неће нанети штету или 
негативно утицати како на сам објекат тако и на његову непосредну околину".

8. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Реконструкцијом постојећег хотела "Парк" не може се негативно утицати на 
животну средину и непосредно окружење.Инвеститор се усмерава на технологије 
које ће омогућити заштиту животне средине, као и на мере које ће се предузети 
за смањење или спречавање штетних утицаја на животну средину.
Објекат хотела је и до сада био прикључен на све потребне инфраструктурне 
инсталације и системе (водовод, канализација, електроенергетску мрежу, гасне 
инсталације и ТТ системе) , па не може својим радом утицати на погоршање 
квалитета ваздуха, тла или изазивање буке.
Заштита природног и културног наслеђа подразумева обухватање мера које су 
предвиђене законом и другим прописима, нормативима и стандардима и рокове 
за њихово спровођење, обухватање мера у плановима и програмима на нижем 
хијерархијском нивоу. Израдом техничке документације испројектоваће се таква 
решења, која ће у потпуности задовољити све критеријуме прописане  
републичким и општинским прописима у области заштите животне средине, 
предузети одговарајуће мере техничке заштите, уградњом одговарајуће опреме, 
редовним прегледом и одржавањем опреме и инсталација, адекватним степеном 
обучености радника и спровођењем свих мера заштите животне средине и личне 
заштите у току редовног рада, што је и најефикаснији је начин да се сачува 
животна средина и постојећи односи у њој. 
Хотел "Парк" не спада у категорију објеката за које се тражи процена утицаја на 
околину.

  МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ, КУЛТУРНИХ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА
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Објекат хотела "Парк" као и КП 1057 КО Врњачка Бања се налазе у оквиру 
Простора амбијенталне целине, али не уживају посебну заштиту како у 
погледу културних тако и у погледу природних својстава.

Другим речима не постоје ограничења ове врсте за пројектовање и изградњу-
реконструкцију постојећег објекта хотела "Парк". 
 Важно је овде напоменути да је објекат хотела "Парк" изграђен а делимично 
и реконструисан на месту предратних вила "Атина"  и "Даница"(година 
изградње 1906) .
"Вила Атина је био слободно стојећи објекат постављен на самој регулационој
линији, спратности приземље и спрат.Фасада је богато пластично декорисана 
око отвора, са чипкастом кованом оградом на балконима. Над улазним делом 
је декоративна атикаса годином градње и именом објекта у ћирилици...." 
(извор књига "Једна кућа једна прича" аутора Јелене Боровић Димић)
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Оба  објекта  су  одузета  власницима  и  дата  на  коришћење  угоститељском
предузећу, најпре "Зеленгора" затим "Београд" и на крају "Фонтана". Од два
објекта  виле  "Атина"  и  виле  "Даница",  ово  предузеће  је  делимичним
рушењем, преграђивањем и дозиђивањем формирало хотел Парк.

Основа виле "Атина"
После власничких промена предузећа "Фонтана", започела је реконструкција
и опоравак овог објекта од дугогодишње небриге 2006. године.

                                                                                  Одговорни урбаниста
                                                                         Милорад Миладиновић, диа
                                                                        _________________________

10. ТЕХНИЧКИ ОПИС ОБЈЕКТА И ПО ПОТРЕБИ ФАЗНОСТ ИЗГРАДЊЕ

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ХОТЕЛА „ПАРК“ У ВРЊАЧКОЈ 
БАЊИ  

Хотел који је у стању затеченом претходном реконструкцијом препројектовати
тако да се у приземљу формирају:  посластичарница,   проширени 
ресторански простор, кухиња за потребе гарни хотела, базен са џакузијем  
мини спа центар са масажама и фитнес просторима, уз потребне пратеће 
простојије свлачионица и мокрих чворова.  На спратовима формирати собе и 
апартмане а у средини објекта уместо атријума формирати конгресне сале на 
сваком спрату, без дневног и са коришћењем вештачког светла.
Простор са собним и апартманским смештајем обрадити ентеријерски у 
луксузyни ниво обраде. У приземљу и сутерену обезбедити просторе за 
смештај машинских и електро-постројења. 
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ТЕХНИЧКИ ОПИС 

ЛОКАЦИЈА  

 Хотел Парк у улици Врњачкој, лоциран је на К.П. број 1057. К.О. Врњачка 

Бања. Ближи опис локације је променада тј. између биоскопа и градске 

библиотеке. Простор у коме се налази парцела обухваћен је предлогом ГУП-а 

Врњачка бања и наменом површина предвиђен је за хотелску зону.  

 После интервенције претварања таванског у собни простор, додавањем
зида са стране атријума и смањењем нагиба кровне равни, спратност је П+3 с
тим да се спољни габарит и висина атике нису мењали. 
 Величина парцеле је 12,31 а. Приступ локацији омогућен је са две 
стране и са улице Саве Ковачевића где је омогућен и колски прилаз и 
пешачки прилаз. Улица је двосмерна и са тротоаром ширине 1,5 м, што 
омогуђава лак приступ локацији. Главни пешачки приступ је са променаде. 
Парцела се простире приближно у правцу исток - запад.  Врњачка бања
је у сеизмичкој  зони 7°МЦС. 
 
КЛИМА 

 
 Клима Врњацке бање је умерено континентална, измењена локалним 
условима. Средња годишња температуре је 10,6 °Ц апросечна релативна 
влажност ваздуха је 73,3%. Годишњи просек притиска је 990 
милибара.Просечна годишња облачност је 55%. Средња висина падавина је 
1038 мм. Захваљујући околним узвишењима, Бања је заклоњена од јаких 
ветрова. 
 

КОНЦЕПТ 
 
Интервенцијом претварања тавана у трећи спрат није нарушена основна 
концепција која је утемељена претходном реконструкцијом.  
Хотел Парк је гарни хотел са четри звездице, мешовитог типа (једнокреветне 
и двокреветне собе) а у новоформираном спрату су предвиђени и апартмани. 
У архитектонском и инвестиционом смислу захтев  је да се смести шездесет 
три јединице због оправданости експлоатације функције објекта.  
Претходна реконструкција хотела је била конципирана у оквиру постојећих 
габарита, а накнадном интервенцијом то није измењено. 
Препројектована је фасада, при чему је обликовање укопљено у 
традиционалне форме архитектонског израза, присутног на главном 
шеталишту Врњачке бање. 
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САДРЖАЈ  

Сутерен: 

-Подбазенска техника и простор за климатизацију

 

Приземље: 
У приземљу објекта се налази  
а. пословно угоститељски део хотела са пратећим просторијама у коме 
су смештени: 

11. Главни улаз са рецепцијом (офис, пртљаг, сеф) и улазним холом. До 
њега је омогућен присуп пешачком саобраћајницом од улаза на локацију
као и посредно са паркинга из улице Саве Ковачевића. 

12. Инфо пулт, лоби, шанк 
13. Ресторан са економским улазом, кухињом са пратећим просторијама, 
гардеробом и санитарним чвором за особље 

14. Санитарни чвор 
15. Простор за масаже и релаксацију. 
б. Економски улаз и помоћне техничке просторије 
в. Атријум који се налази у централном делу објекта претвара се у 
базенски простор. Базен је запремине 56 м3.
 
 
1.спрат 
 

• 19 јединица (двокреветне собе) различите структуре и површине

•  Вишенаменска сала 
•  Комуникације (ходници и степениште) 

• Противпожарно степениште 
 

2. спрат 
 

• 19 јединица (двокреветне собе) разлишите структуре и површине
• Вишенаменска сала  

• Комуникације (ходници и степениште) 
• Противпожарно степениште 
 
 

Страна

29 



УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
за  реконструкцију хотела "Парк" у Врњачкој Бањи

3. спрат 
 

• 19 јединица (двокреветне собе) разлишите структуре и површине 

• Комуникације (ходници и степениште) 
• Вишенаменска сала 

• Противпожарно степениште 
 
 

КОНСТРУКЦИЈА 
 
У наслеђеном садржају конструкцију зидова представља масивни систем 
зидови дебљине 3040 цм. Међуспратна конструкција је АБ ситноребраста типа
"Авраменко". У претходној реконструкцији интервенције на конструктивним 
зидовима на спратовима су се сводиле углавном на пробијање зидова ради 
позиционирања врата. На фасади је изведена реконструкција и репарација 
постојећих тераса. 
У конструктивном смислу, објекат је ојачан гредама и стубовима на местима 
која прихватају другачији распоред зидова соба у односу на постојећу 
структуру. У сутерену је предвиђено формиранје базена са џакузијем у 
бетонским шкољкама дебљине 30 цм, од водонепропусног бетона. За потребе 
простора за подбазенске технике и климатизацију врши се подбетонирање и 
формирање тих простора у сутерену, зидовима од армираног бетона по 
статичком прорачуну.
Зидови су од гитер блока, дебљине зидова 20 - 25 цм, са појединим зидовима 
(предвиђеним за мокре чворове) од 12 цм. са изведеним серклажима за 
укрућење на висини од 2 м.  У централном простору полукружног степеништа 
је инсталиран персонални лифт. Само степениште је својим обликом и 
геометријом поновљено тако да је успостављена веза 2. и 3. спарата. 
Кровна конструкција је од челика, сложене геометрије (5-водни кров). Спрег 
рогова и рожњача се ослања на стубове и венчанице а оне даље на носеће 
стубове и греде.
  
МАТЕРИЈАЛИ 

 Спољна обрада 

 Фасада је дисперзивна преко слоја продужног малтера. Специфичност чине 
елементи портала и орнамената изведених од цементног малтера. На 
спратовима прозори и врата су предвиђени као класична столарија 
застакљена термопан стаклом. Ограде на терасама су од кованог гвожђа.  На 
крову су „кингспан“ панели као покривач. 
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Унутрашња обрада хотелских јединица  
 
Све јединице су у зависности од намене просторија завршно третирани на 
следећи начин: као подна облога је постављен итисон у делу за боравак и 
спавање, а керамичке плочице у купатилима. Сви зидови су глетовани и 
бојени пуном дисперзијом, изузев зидова у купатилима, где су до пуне висине
постављене керамичке плочице. Плафони су такође глетовани и бојени пуном
дисперзијом. Хотелске јединице су опремљене комплетном санитарном 
опремом и галантеријом као и расветним телима. У приземљу су излози 
алуминијумски са уграђеним термопан стаклом. На спратовима је класична 
столарија са термопан стаклом. 
 
Унутрашња обрада улазног хола/рецепције 
Под, као и делови степеништа ус урађени у мермеру. Зидови су завршно 
обрађени трајним дисперзионим масама. Плафони су спуштени и од  гипс - 
картонских плоча су.  
  
ИНСТАЛАЦИЈЕ  

 
Објекат је опремљен електроинсталацијама високог и ниског напона, 
инсталацијама водовода и канализације и громобранским инсталацијама. Све 
инсталације из објекта су спојене са постојећом градском инфраструктурном 
мрежом.  
На свим спратовима предвиђају се електро инсталације, инсталације 
водовода и канализације и машинске инсталације за грејање и климатизацију.
Процењена вршна снага објекта је 220 kW.

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПОВРШИНА 

 
СПРАТ НЕТО ПОВРШИНА (m2) БРУТО ПОВРШИНА (m2) 

СУТЕРЕН 187,12 227,09

ПРИЗЕМЉЕ 1049,70  1232,94

1. СПРАТ 978,50  1170,07

2. СПРАТ 938,41 1116,79

3. СПРАТ 950,79 1116,79

УКУПНО         4104,52         4863,68
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БРОЈ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА 
СПРАТ БРОЈ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА 

1.СПРАТ 19

2.СПРАТ 19 

3.СПРАТ 19 

УКУПНО                57 
  
 

ПРОЦЕНА ВРЕДНОСТИ РАДОВА 
У еврима 4094.67 m2 neto površine x 600 eur/m2 = 2.456.802 евра У

динарима 4094.67 m2 neto površine x 73.000 din/m2 = 298.910.910 динара

 
                                                  ПАРКИНЗИ 

 
Према категоризацији хотела, потребан број паркинг места је 36. Поред
паркинг места која ће се формирати непосредно уз хотел (5) користиће
се и ресурси предвиђени планом детаљне регулација за централну зону
Врњачке бање. 
 

                                                                       Одговорни пројектант

                                                                                        Горан Половина, диа

                                                                      ____________________
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Požeška 65b, Beograd, MB 17510142
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S28
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S4 S4

       UKUPNO NETO 1049.70
       UKUPNO BRUTO

br namena p(m2)

1 TREM 8.91
2 ULAZNI HOL RECEPCIJA 53.77
3 RESTORAN 180.20
4 PANSIONSKI RESTORAN 117.24
5 PROLAZ 6.71
6 ŽENSKI WC 5.09
7 MUŠKI WC 6.17
8 BAGAŽ 8.82
9 LIFT 4.52
10 KAFE POSLASTIČARNICA 65.60
11 HODNIK 65.78
12 WC 9.16
13 WC MUŠKI 6.41
14 WC ŽENSKI 6.43
15 GARDEROBA 5.88
16 GARDEROBA 5.30
17 MASAŽA 23.94
18 SLANA SOBA 21.75
19 FINSKA SAUNA 8.42
20 SLANA SOBA 26.80
21 STEPENIŠTE KA BAZ. TEHNICI 7.70
22 STEPENIŠTE 5.72
23 DIZEL AGREGAT 16.01
24 TEHNIČKA PROSTORIJA 8.27
25 KOTLARNICA 21.40
26 EKONOMSKI ULAZ 11.18
27 TEHNIČKI HODNIK 14.36
28 EKONOMSKI HODNIK 9.16
29 MUŠKA GARDEROBA 8.15
30 ŽENSKA GARDEROBA 8.27
31 OSTAVA 5.59
32 OSTAVA 11.94
33 KUHINJA 44.97
34 BAZEN 171.21
35 TREM 68.84
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objekat

HOTEL "PARK" VRNJAČKA BANJA 
crtež

datum razmera br. crteža

oznaka vrste projekta
1. PROJEKAT ARHITEKTURE

oznaka vrste teh. dok. 
SEPARAT IZMENE GRAĐEVINSKE

gl. odgovorni projektant
G. Polovina dipl.ing.arh.

D. Milenković arh.teh.
obradio
licenca 300 3541 03
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       UKUPNO NETO 978.50

       UKUPNO BRUTO 1170.07

KOMUNIKACIJE 109.37

KANCELARIJE 82.25
TOALET 4.83
SOBARICE 5.41
STEPENIŠTE 27.90
STEPENIŠTE 12.42

UKUPNO SVE
SOBE 736.32

SOBA 119
soba 17.98
kupatilo 4.81
terasa 12.11
ukupno 34.90

SOBA 118
hodnik 10.42
soba 19.98
kupatilo 5.69
terasa 13.70
ukupno 49.79

SOBA 117
hodnik 5.75
soba 28.06
kupatilo 5.24
ukupno 39.05

SOBA 116
hodnik 5.96
soba 26.65
kupatilo 4.51
ukupno 37.13

SOBA 115
hodnik 5.88
soba 26.49
kupatilo 4.51
ukupno 36.88

SOBA 114
hodnik 6.34
soba 34.10
kupatilo 5.59
ukupno 46.04

SOBA 113
hodnik 5.97
soba 26.71
kupatilo 4.51
ukupno 37.19

SOBA 112
hodnik 7.78
soba 16.44
kupatilo 5.00
ukupno 29.22

namena P (m²)
SOBA 111

hodnik 4.79
soba 14.00
kupatilo 6.05
ukupno 24.84

SOBA 110
hodnik 5.18
soba 20.30
kupatilo 5.64
ukupno 31.13

SOBA 109
hodnik 5.43
soba 24.45
kupatilo 5.73
ukupno 35.60

SOBA 108
hodnik 5.00
soba 26.87
kupatilo 5.63
ukupno 37.50

SOBA 107
hodnik 4.20
soba 21.01
kupatilo 5.80
ukupno 31.00

SOBA 106
hodnik 7.68
soba 24.52
kupatilo 4.34
terasa 1.22
ukupno 37.76

SOBA 105
hodnik 4.53
soba 12.37
kupatilo 4.19
terasa 1.22
ukupno 22.32

SOBA 104
hodnik 3.63
soba 24.49
kupatilo 5.59
terasa 1.22
terasa 1.22
ukupno 36.16

SOBA 103
hodnik 3.98
soba 21.45
kupatilo 5.59
terasa 1.22
terasa 1.22
ukupno 33.47

SOBA 102
hodnik 5.44
soba 27.03
kupatilo 6.31
terasa 27.78
ukupno 66.56

namena P (m²)
SOBA 101

soba 38.79
kupatilo 5.20
terasa 25.80
ukupno 69.78

crtež

datum razmera br. crteža

gl. odgovorni projektant
G. Polovina dipl.ing.arh.

D. Milenković arh.teh.
obradio
licenca 300 3541 03

06. 2017 1.7.81:100
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"PIONIR PARAĆIN" D.O.O. Beograd
INVESTITOR

Požeška 65b, Beograd, MB 17510142

objekat

HOTEL "PARK" VRNJAČKA BANJA 
crtež

datum razmera br. crteža

oznaka vrste projekta
1. PROJEKAT ARHITEKTURE

oznaka vrste teh. dok. 
SEPARAT IZMENE GRAĐEVINSKE

gl. odgovorni projektant
G. Polovina dipl.ing.arh.

D. Milenković arh.teh.
obradio
licenca 300 3541 03

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING

DOZVOLE  BR 351-301/09 OD 19.03.2015.GOD.

06. 2017

autor

1.7.101:100
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1 2 3 5 6 7 8 94U

       UKUPNO NETO 938.41

       UKUPNO BRUTO 1116.79

KOMUNIKACIJE 114.59

KANCELARIJE 83.16
TOALET 5.52
SOBARICE 5.82
STEPENIŠTE 27.74
STEPENIŠTE 12.08

UKUPNO SVE
SOBE 689.50

SOBA 219
soba 18.15
kupatilo 4.81
terasa 3.90
ukupno 26.86

SOBA 218
hodnik 10.07
soba 21.12
kupatilo 6.05
terasa 3.34
ukupno 40.58

SOBA 217
hodnik 5.75
soba 28.70
kupatilo 5.24
ukupno 39.68

SOBA 216
hodnik 5.96
soba 27.26
kupatilo 4.51
ukupno 37.73

SOBA 215
hodnik 5.88
soba 27.09
kupatilo 4.51
ukupno 37.48

SOBA 214
hodnik 6.34
soba 34.86
kupatilo 5.59
ukupno 46.80

SOBA 213
hodnik 5.97
soba 27.30
kupatilo 4.51
ukupno 37.78

SOBA 212
hodnik 7.78
soba 16.97
kupatilo 5.00
ukupno 29.75

namena P (m²)
SOBA 211

hodnik 4.79
soba 15.16
kupatilo 5.86
ukupno 25.81

SOBA 210
hodnik 5.18
soba 21.40
kupatilo 5.82
ukupno 32.41

SOBA 209
hodnik 5.43
soba 25.27
kupatilo 5.73
ukupno 36.43

SOBA 208
hodnik 5.00
soba 27.83
kupatilo 5.63
ukupno 38.46

SOBA 207
hodnik 4.19
soba 21.64
kupatilo 5.80
ukupno 31.63

SOBA 206
hodnik 7.58
soba 25.82
kupatilo 4.34
terasa 1.22
ukupno 38.96

SOBA 205
hodnik 4.53
soba 12.93
kupatilo 4.19
terasa 1.22
ukupno 22.88

SOBA 204
hodnik 3.63
soba 25.53
kupatilo 5.59
terasa 1.22
terasa 1.22
ukupno 37.20

SOBA 203
hodnik 3.98
soba 22.27
kupatilo 5.59
terasa 1.22
terasa 1.22
ukupno 34.29

SOBA 202
hodnik 5.44
soba 28.48
kupatilo 6.31
terasa 3.36
terasa 3.28
ukupno 46.87

namena P (m²)
SOBA 201

soba 39.36
kupatilo 5.20
terasa 3.36
ukupno 47.92



datum razmera br. crteža
D. Milenković arh.teh.
obradio
licenca 300 3541 03

06. 2017 1.7.101:100
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"PIONIR PARAĆIN" D.O.O. Beograd
INVESTITOR

Požeška 65b, Beograd, MB 17510142

objekat

HOTEL "PARK" VRNJAČKA BANJA 
crtež

datum razmera br. crteža

oznaka vrste projekta
1. PROJEKAT ARHITEKTURE

oznaka vrste teh. dok. 
SEPARAT IZMENE GRAĐEVINSKE

gl. odgovorni projektant
G. Polovina dipl.ing.arh.

D. Milenković arh.teh.
obradio
licenca 300 3541 03

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING

DOZVOLE  BR 351-301/09 OD 19.03.2015.GOD.

06. 2017

autor

1.7.111:100
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         UKUPNO NETO 950.79

         UKUPNO BRUTO 1116.79

HODNIK 120.46
SALA ZA KONFERENCIJE 90.99
STEPENIŠTE 33.06
STEPENIŠTE 12.48

UKUPNO SVE
SOBE 693.80

SOBA 319
soba 18.30
kupatilo 4.82
terasa 4.13
ukupno 27.25

SOBA 318
hodnik 10.56
soba 20.64
kupatilo 6.29
terasa 3.51
ukupno 40.99

SOBA 317
hodnik 5.75
soba 28.31
kupatilo 5.24
ukupno 39.30

SOBA 316
hodnik 5.95
soba 26.91
kupatilo 4.51
ukupno 37.37

SOBA 315
hodnik 5.88
soba 26.78
kupatilo 4.51
ukupno 37.17

SOBA 314
hodnik 6.34
soba 34.52
kupatilo 5.59
ukupno 46.46

SOBA 313
hodnik 5.97
soba 27.07
kupatilo 4.51
ukupno 37.55

SOBA 312
hodnik 8.08
soba 16.52
kupatilo 5.00
ukupno 29.60

namena P (m²)
SOBA 311

hodnik 4.76
soba 15.85
kupatilo 5.86
ukupno 26.47

SOBA 310
hodnik 5.17
soba 22.04
kupatilo 6.08
ukupno 33.30

SOBA 309
hodnik 5.64
soba 25.42
kupatilo 5.61
ukupno 36.67

SOBA 308
hodnik 5.01
soba 28.45
kupatilo 5.63
ukupno 39.09

SOBA 307
hodnik 4.18
soba 22.14
kupatilo 5.76
ukupno 32.08

SOBA 306
hodnik 7.68
soba 26.78
kupatilo 4.32
terasa 1.22
ukupno 40.01

SOBA 305
hodnik 4.53
soba 13.41
kupatilo 4.18
terasa 1.22
ukupno 23.35

SOBA 304
hodnik 3.65
soba 26.25
kupatilo 5.59
terasa 1.22
terasa 1.22
ukupno 37.94

SOBA 303
hodnik 3.98
soba 22.93
kupatilo 5.59
terasa 1.22
terasa 1.22
ukupno 34.95

SOBA 302
hodnik 5.44
soba 28.46
kupatilo 6.32
terasa 3.34
terasa 3.47
ukupno 47.03

namena P (m²)
SOBA 301

soba 38.61
kupatilo 5.20
terasa 3.43
ukupno 47.24



"PIONIR PARAĆIN" D.O.O. Beograd
INVESTITOR

Požeška 65b, Beograd, MB 17510142

objekat

HOTEL "PARK" VRNJAČKA BANJA 
crtež

datum razmera br. crteža

oznaka vrste projekta
1. PROJEKAT ARHITEKTURE

oznaka vrste teh. dok. 
SEPARAT IZMENE GRAĐEVINSKE

gl. odgovorni projektant
G. Polovina dipl.ing.arh.

D. Milenković arh.teh.
obradio
licenca 300 3541 03

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING

DOZVOLE  BR 351-301/09 OD 19.03.2015.GOD.

06. 2017

autor

OSNOVA KROVNE KONSTRUKCIJE

1.7.121:100
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datum razmera br. crteža

G. Polovina dipl.ing.arh.

D. Milenković arh.teh.
obradio
licenca 300 3541 03

06. 2017 1.7.111:100
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datum razmera br. crteža

G. Polovina dipl.ing.arh.

D. Milenković arh.teh.
obradio
licenca 300 3541 03

06. 2017 1.7.121:100

"PIONIR PARAĆIN" D.O.O. Beograd
INVESTITOR

Požeška 65b, Beograd, MB 17510142

objekat

HOTEL "PARK" VRNJAČKA BANJA 
crtež

datum razmera br. crteža

oznaka vrste projekta
1. PROJEKAT ARHITEKTURE

oznaka vrste teh. dok. 
SEPARAT IZMENE GRAĐEVINSKE

gl. odgovorni projektant
G. Polovina dipl.ing.arh.

D. Milenković arh.teh.
obradio
licenca 300 3541 03

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING

DOZVOLE  BR 351-301/09 OD 19.03.2015.GOD.

06. 2017

autor

1.7.131:100
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"PIONIR PARAĆIN" D.O.O. Beograd
INVESTITOR

Požeška 65b, Beograd, MB 17510142

objekat

HOTEL "PARK" VRNJAČKA BANJA 
crtež

datum razmera br. crteža

oznaka vrste projekta
1. PROJEKAT ARHITEKTURE

oznaka vrste teh. dok. 
SEPARAT IZMENE GRAĐEVINSKE

gl. odgovorni projektant
G. Polovina dipl.ing.arh.

D. Milenković arh.teh.
obradio
licenca 300 3541 03

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING

DOZVOLE  BR 351-301/09 OD 19.03.2015.GOD.

06. 2017

autor

1.7.141:100
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POS 127 b/h=60/55 cm
POS 128 b/h=60/35 cm

novoprojektovani stub b/d=47/80 cm

POS 126 b/h=110/65 cm

POS 304 b/h=20/60 cm

POS 204 b/h=20/60 cmPOS 201 b/h=20/55 cm

POS 301 b/h=20/55 cm

POS 302 b/h=80/40 cm POS 303 b/h=80/40 cm

POS 202 b/h=80/40 cm POS 203 b/h=80/40 cm

NS b/h=20/70 cm NS b/h=20/80 cm

NS b/h=20/70 cm

NS b/h=20/80 cm

ŠAHT

BAZEN 

JACUZZI 

izmenjeno po visinama sa prethodnog projekta



Fasada iz ulice Vrnjačke
"PIONIR PARAĆIN" D.O.O. Beograd
INVESTITOR

Požeška 65b, Beograd, MB 17510142

objekat

HOTEL "PARK" VRNJAČKA BANJA 
crtež

datum razmera br. crteža

oznaka vrste projekta
1. PROJEKAT ARHITEKTURE

oznaka vrste teh. dok. 
SEPARAT IZMENE GRAĐEVINSKE

gl. odgovorni projektant
G. Polovina dipl.ing.arh.

D. Milenković arh.teh.
obradio
licenca 300 3541 03

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING

DOZVOLE  BR 351-301/09 OD 19.03.2015.GOD.

06. 2017

autor

FASADA IZ ULICE VRNJAČKE

1.7.161:100

novoprojektovano stanje

Hotel Park

RESTORAN
CAFE

fasada
malter + disperzivna boja

ograda
kovano gvožđe

-0.38-0.12 -0.15
224.86 224.63224.89

-0.32
224.69

izmenjeno po visinama sa prethodnog projekta



br. crteža

DOZVOLE  BR 351-301/09 OD 19.03.2015.GOD.
"PIONIR PARAĆIN" D.O.O. Beograd
INVESTITOR

Požeška 65b, Beograd, MB 17510142

objekat

HOTEL "PARK" VRNJAČKA BANJA 
crtež

datum razmera br. crteža

oznaka vrste projekta
1. PROJEKAT ARHITEKTURE

oznaka vrste teh. dok. 
SEPARAT IZMENE GRAĐEVINSKE

gl. odgovorni projektant
G. Polovina dipl.ing.arh.

D. Milenković arh.teh.
obradio
licenca 300 3541 03

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING

DOZVOLE  BR 351-301/09 OD 19.03.2015.GOD.

06. 2017

autor

LEVA BOČNA FASADA

1.7.171:100

novoprojektovano stanje

Leva bočna fasada

Hotel Park

fasada
malter + disperzivna boja

ograda
kovano gvožđe

fasada
malter + disperzivna boja

-0.12
224.89

+1.60
226.61

-0.12
224.89

izmenjeno po visinama sa prethodnog projekta



"PIONIR PARAĆIN" D.O.O. Beograd
Požeška 65b, Beograd, MB 17510142

br. crteža

DOZVOLE  BR 351-301/09 OD 19.03.2015.GOD.

1.7.17

"PIONIR PARAĆIN" D.O.O. Beograd
INVESTITOR

Požeška 65b, Beograd, MB 17510142

objekat

HOTEL "PARK" VRNJAČKA BANJA 
crtež

datum razmera br. crteža

oznaka vrste projekta
1. PROJEKAT ARHITEKTURE

oznaka vrste teh. dok. 
SEPARAT IZMENE GRAĐEVINSKE

gl. odgovorni projektant
G. Polovina dipl.ing.arh.

D. Milenković arh.teh.
obradio
licenca 300 3541 03

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING

DOZVOLE  BR 351-301/09 OD 19.03.2015.GOD.

06. 2017

autor

DESNA BOČNA FASADA

1.7.181:100

novoprojektovano stanje

Hotel Park

ograda
kovano gvožđe

fasada
malter 

 +disperzivna boja

fasada
malter 

 +disperzivna boja

+2.40
227.41

-0.38
224.63

izmenjeno po visinama sa prethodnog projekta

Desna bočna fasada



br. crteža

DOZVOLE  BR 351-301/09 OD 19.03.2015.GOD.

"PIONIR PARAĆIN" D.O.O. Beograd
INVESTITOR

Požeška 65b, Beograd, MB 17510142

objekat

HOTEL "PARK" VRNJAČKA BANJA 
crtež

datum razmera br. crteža

oznaka vrste projekta
1. PROJEKAT ARHITEKTURE

oznaka vrste teh. dok. 
SEPARAT IZMENE GRAĐEVINSKE

gl. odgovorni projektant
G. Polovina dipl.ing.arh.

D. Milenković arh.teh.
obradio
licenca 300 3541 03

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING

DOZVOLE  BR 351-301/09 OD 19.03.2015.GOD.

06. 2017

autor

ZADNJA FASADA

1.7.191:100

novoprojektovano stanje

 +disperzivna boja

 +disperzivna boja

227.41

Zadnja fasada prema ulici Save Kovačevića

Hotel Park

malter 

ograda
kovano gvožđe

 +disperzivna boja

fasada
malter 

 +disperzivna boja+2.40
+1.60227.41
226.61

izmenjeno po visinama sa prethodnog projekta
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Peny6,'ruxa Cp6nja
OTIIIITI,IHA BPII'AIIKA EAIbA
Onurruucxa ynpaBa
OAceI.i :a yp6aunraM I{ eKoJIorrIKe rlocJroBe
Epoj: c.rr.
nasa'. 10.07.201 J .rol.
BPTbAqKA EATbA
Kp1'rueeaux a 1 7 rett'. 03 6 I 60 1 -220

M.3 .
Onurruscna )mpaBa - OAcen aa ypbaHuaaM, er{orolrr(e H r4MoBr4HcKo-npaBHe IIocJIoBe Onurruse Bpnaura

Eana, Ha ocHoBy.ur. 53. 3arona o lnaHuparby r.r r43rpaAnr.r ("Cn. TJIacHLIK PC" 6p. 72109,81/09 - uclpaBKa,

G4llO - ogyr(a yC, 24177, 727172, 42173 - oAnyr(a yC, 50173 - oArIyKa yC, 98/13 - oAnyKa VC, 732174 w

I45174),llpanunuuna o caAp)ril4ura unQopmaUsje o nonaqnju u o cagpxolnn noraqajcKe.4o3Bone (Cn. r'racHHK

PC 6p. 312010) ra lIfP Bpnauxe Eame ("Cn. rrrdcr otlurrllue Bpnaura Earba" 6p.2712016), pra,qaje

HHOOPMAULIJy O IIOKAUHJT4
3A K.TI.EP.7057 K.O. BP}bAIIKA EAIbA

IIOAAUH Pf 3, I(ATACTPA HEIOKPETHOCTH
igamaxaKatrtaCfipaHeiloKpemH.oCEj1l,cagawIv|oM6fi(ypHocmu30.06.2017.

n.u.6p. 1057 I(.O. Bpmaura Eana
noBprrrHHa napuene 1.240 mz

Bpcra r,r HaqI{H Icopuurhena 3eMJbI{uITa:
- rparcro rpalenuncro BeMJbHIIrre,

3eMJbLIrIrre noA 3rpagoM 7.027 m".

3eMJbLIrIre ya 3rpaAy 273 m"

NOJIAUH O HOCHOIIY NPABA HA 3EMJbI4IIITY:

Bpcra rrpaBa u obrnr cnojune - rptlBarHa cnojnHa
HocHorI[ [paBa H yAeo:
"ALCO GROUP" AOO 111

YPEAHI4CTHI{I(H IIIIAH _ TIIP BPTbAIII(E EATbE

Kar. uapUena 6p. 1057 K.O. Bpnaura Earra obyxnahena je II|P Bpnaure 6ame ("C1. JII'Icr onIurI'IHe

Bpmaura EaI6a", 6p. 27 12076), uanaer.r ce y oIGHpy ypbauucru'IKe IIenHHe 1,

TIJIAHHPAHE HAMEHE:

, 3OHAXOTE/IA: 
1tX2't

> JABHA CAOEPAEAJHA ilOBPIIIHHA - Maftu geo y nojacy petynat4uje ynu4e caee Koeaueeuha

MEPE 3A CIIPOBOEEFbE H PEAJIH3AUHJY / TIPHMEHA TI/IAHA:

x Obaresna r{3pala Ypbanucruuror npojeKra 3a H3rpa,4lry.

* llperopyqyje ce Pacnllcl4Balbe
llpor"renaga - Cane I(osa'Iesuha -

PEIYJIAUHOHE IILIHHJ E :
Petyna4uoua nuuuja jecme nuuuja Koia genu
gpyte jaeue u octlafie HilMeHe.

il\splttul{y \gpeheHe jaeue HilMeHe 0g ilospwulla apegeuleHux sd

pEfynAUHoHE 114HI4JE Aare cy y rpaQuuruM npr{noauua PEIvIIAUHJA u AHe-nuruql(A I(APTA, H nocebHoM

rpnnory I(OOPAI,IHATE TAqAI(A PE |yTIAUHJE :

(8528) X= 7497807.84 Y : 4830457.33
8529) X: 7497805.29 Y : 4830479.54
(8530) X:7497802.72 Y : 4830479.37
(8531)  X:7491797.78 Y :  4830479.21
9532)  X:7497796.77 Y:  4830481.51
(8533)  X :7491777 .04  Y  :  4830503 .51

KoHr(ypca 3a apxl{reKroHcKo - ypbanucrl'IqKo peulerbe 6lora:

Her"ramuua.



(8s19)
(8520)
(8527)
(8s22)
(8523)
(8s24)
(8s2s)
(8526)

x: 7 491788.90
x: 7 491875.32
x: 7491875.30
x :7491825.95
x :7491825.96
x: 7 497827 .72
x: 7 497827 .44
x: 7 491827 .64

Y :  4830508.42
Y  :  4830509 .18
Y = 4830509.64
Y : 4 8 3 0 5 0 9 . 8 8
Y : 4 8 3 0 5 0 9 . 7 9
Y :  4830480.82
Y :  4830480 .81
Y :4830474.80

Ilunaja 8528-8529-8530-8531-5532-8533 je ceBepoucrorrua perynaqnoHa rlrruuia yrrarle Case

Kona.renuha.

Ilunnja g533-g519-9520-8527-8522 je jyxna perynarlrona nunuja relllarrKor npona3a usuely xoreJra

"flapK" r,r 3rpa,4e bsocrona.

Jlunuja 8522-8523-8524-8525-8526 je 3an44Ha peryrrallxona nNnuja Ilpouenage.

Konlnettau Itp\cI[top petyna\uje (Apocmop olpdHuueH petynhl4uTHuu ttuuujanvta) xoju cagplttu ytu4e (ca

mp\I^oapuwa, ,aniuuwqa, ilo[tpe,uun ilp\cfftTpow 3O ynuLHe lpAtleeuUCt+e O6ieXWe, seIIeHUJIj,
unQpacmpygtiypHe Klpuglpe u cn.), crBeplre, ILj64efie y3 ylLulte, Kao u soHe HnMeHe IIipI)Bu, ilpullaga

Itpoctrt\puML ltrraHupailLr4 sa ypeTlene u ffitpagfty oTjenama jaene uaneHe uru jaeuux ItoepwutrT za toje je

apegeuleno ymepllueane jaeuot uvlliepecd u xoju cy y jaenoj ceojuuu - y cnnagy cd iloce1Huw 36K0H0M.

Ifurco je sa ti0tipe6e wlpagfte o6jexma, 0gH0cH0 uzeotlerca pagosay cLndgy cd IInLHcKuM goKyMeHIIlOIvr, ilOifipe'Hj

ctpoiotlerce apeaap\etra4uje pagu usgeajarca seMrbuwtia 3d uslpagfty o,jenama jaeue umeHe luru jaeuux

Ito7prauHa, Hdgneyffiu optau he ulgatiu not+aqujcxe ycnose ys o\aeezy ga ce lipe Il1gH}ueftd sLxIllesa 3d u7gaBLfte

tpageeuucxe gffisone, 0gH0cH0 peuerbd o ogo\percy useolleta pdg\sL, cltp\sege ilpeilLpl'tenaUuia y cKJIagy ca

3axouotvt.

fpafenuncre nuur.rje cy, npeMa rpa(puuror'r rpuilory PervlequrA, Ha perynaql{oHum nunujaMa, ocLIM

rpalenuncre nunuje naprepa ra llpomeua4ra, noja je nonyrena 3 m y ouHocy na rpalenuncry/perylaql{oHy

nuuujy.

OIIIIITA IIPABHJIA 3A H3TPA.IITbY:

Y apaeunuma tpatlerca cy gdIliu yp\auucmu\Ku ilLpailLenipu 3d usTpdglby u t+opuuheme ,ldpu,erc. Y zoeucuocmu og

zuiuaja, cnoweuoctru ypdanucmuq\e cIIlWKIIiype u ItndHupaue Quzuune cmpyKttype - optaHusaquja u ypetlerce

tapu,ene j e gamo rco nduHll ffibeM p aBJLuuuIIiux IIdp aMeIllap a.

. Eneveumu ypdauucmuqqe perynat4uje :
Petynaquotra ntuuja (P.JI.) je AnauupaHa lpntrul4a usuely Iiapu,ene jaene uaneHe u Iiapu,ene gpyrux

HAMCH&.

o EnemeH{f,tu ucqlpuwhercaloepwuHe Ilapuene :
Iloeputuua ocuoae odiercma :
- il\spwuua o,yxeaheHa 3ugosutvlT - 3dtis}peHu Ilp)cm}pu
- Il06pwuua o6yxeaheH4 KpleoeuMa - ttlKpueeHu Ilpldlilpu

Ilpo4euaw ssysentocinu ilapt4efie jecme ogHoc tadapuma xopu3lttIilanHe npojereLtuje uztpalenot urLlt

niauupauot o1iama u yxyaue ioepwuue tpalleeuuctre ll6p1,tene, u3pa#eH y IIpou,eHIIITtMt, a uajeeha
glseorbe.Ha spegHocm sa Aojeguuawft ,ihpltene II0 301rbra gama je y Iloceduun ttp^Blll\utrTlpahefta

Iloeptauua 3efieururr:
- It\BpwuHA IIog Huc$utvt BeneHuJLoNt - ItOspwuHA sewJbe sdyse,nT 3eileHun\M (mpAeA, Wdyrce, qeehe u Cn.)
- ilospwuHa II0g Buc\KuM seJreHl,u[oM - It\BpwuHTIt\Kpuse$a sel\eHlut\M (ttpowne ,unarca)

Ilpou,euaa senenuna je ogHoc II\BputuHd Itog sefleHunon (ua ffiy) u yKyIIHe ,i1spwuHe lpahesuHc$e IlLpu,efie

u3paffieHy ilp}betfruMa.

Ocaane IlosputuHe - HalvlefteHe KotuLyHuvdl'1ujana, cao\pahajy u ctr.

t Betruuuud u aosu4uja odjexama rcoje je Myryhe Tpagufru Ha Itapltenu je ogpelena Ha pasrruuume HdquHe,
y aomp e 6 o u cn e g ehux llap ilM etl ap d:
Bpy{no paseujeua tpalleeuncva IiospututtL (EP/in) jecme s6up c|ux Hag3eMHux Il)eputuHa euLffiffa

oijercma,- MepeHux y HuEoy tt0g08a c\ux gen\\a oTjexma - c,tolb\e uepe o\oguux 3ug1sa (c4 o6n0TeMo,
Itgpa11emuqa u ltpagdrvta). IloeputuHa HdgseMHlI gena o\jenma je onaj geo lloepwuue, uuja ie roma toga

w$ag K}tEetriepe',{a.



uflge\c usirytFrroclTtu - K1rruLHttt EPfII-a 06jeKafia u yYyttHe il\9pwuHe tpaleeuncxe ildpu,ene, a gffis1JbeHa
BpegH\cru n ogpe\eue soue je g6Ti6 y lloce,uun ilpasuruila tpatlena u Apunercyje ce Hd napu,etty (axo
gpv, auuj e nule xasxaueuo ).

Bucufla odjexma - frawHa BenuuuHa rucuHe o\jerema (u/utru genora o\jercma);
- EttCuHA 8eH4a : BucuHA QaCAgUe paTHu ; ilpen}MHa t^aLKa II}41IILKA Kp}arc KOCUH1,
- BucuHa cleileHa : uajeuwa [Iaw*a [taqKa Kplsd. - 4enltyilHot o6jexma.

ciipaili*ocllr o|jeraa - 6poj u epcma pasnuuutilux efraffia o6jexma; y oeoM ilnffiry je gamo Ka} -

op uj extrt a4u o Hu lap al^enlap

tpajeeuuct<e nutuje 0.11.) - nuuuje xoje ogpelyjy JduHuManHy gullrbeHy ygarbeHlcll Hag3ewHull gena
odjexua og pelyna4uoue nuuuje unu - tuuuje xoje o\aeezyjy 96 ce H6 ftux illctilaeu Qacaga odjexma; ga|Iie cy
HA tpAQu\K\rr llpuJroly. Ocuu octro\He tpalleeuucxe tutuje, ttoHelge cy ogpelene iloce,ue tpafieeuucre nuuuje
ilapfiepa (tpusenuot gena o6jexma) f .Il.tapm u/unu llocnegfter cllpdIlta (emaxe) f .JI.xo.ea.

gpyta TlpaHuueftd y cMucrry yganbeH\ctlu og gpytux o,jexama,lpaHuua 'tap4en6 u cJt.

Hugexc u3lpLbeHocmu u ilpol4eHdm 3ay3em\dliu ilap\ene ce pauyuajy c&M0 rrd HagseMHe genoqe o,jexama.

|PAEEBAHCKA IIAPUEIIA - eenuqutta, odnufi u optauusatquja

fpatleeuucxa ilapupila wpeda ga uMa ltlspwuHy, wupuHy u odnure xoju ouotyhasd usTpagtby odjenma llnrHupaue
HdMeHe y cKnngy cd ltparulruMa tpallerua u mexHuutuM ilpoltuculta u gd uwa tlpucttya ua jaeuu ilym ilyfi unu
gpyty jaeuy ,toTpwuHy HarvlefteHy za cao,pahaj.

Ilapbena ce MoJffe genumu ulru yqpylllbasdmu y j$supuML tlpaeuJrd gL'Eiux y 0B0M ilnffiry.

fpalleeunaeT ,tapu,enT ce He Molr{e genumu unu cMLlbltsL'Iiu ucilog nepe xoja je ogpeleua osuw IlfiaHotut, }cuw y
cnyuajy u3ysettHux. usyluMafta genlea ilapupra za Qopuupafte petynaquje caodpahajuu4a u KllvlyHdJnrux
Kopuglpa. Ilpunutton geJbefta Ilapu,eile, ueouxoguo je ilualltlsdfte u gpyrux eneMeHallltypdanucauuKux ltprrlLfia
Kdo lutio cy : Ilpou,eHa[t sTysetl\cmu u uHgeKc ustpaleuocmu ilapu,enre.

Ilponeua tpaHulta tpaleeuucxe ilapu,eile ce ocmeapyje ilo ilpo4egypu 3arcoud 0 IlndHupatby u ustpagftu, a Ha
\c\)ey ycn7sL u Ilpdeurra xoja cy gatiTy os1M IInaHy.

OTjexmu na tpaTleeuucnoj tapqenu optanuzyjy ce, lgHlct{o aocmaenajy y ogHocy Ha Tpdttuu,e ilnplteile u nocmojehe
o6jerme, y cLnagy ca Hdl.tuHolvl xopuwhema odjercama u ilp1ctt\pa, a ilpewa IIp^euJIutvLa ymepllenun y 1gHocy Ha
spcmy H&MeHe Itnavupattux odjet+ama, ys yeaffiasafte BaIlieueHlt Hduwra optauuzatryje Itapu,enay sorru - 6tror+y.

Ha aapu,etu ua xojoj ce rp6gu o\jereaw HelltxlgHl je ocmaeumu ilplrds MutilLManHe wupuHe 2,50 u sd ilpona3 y
gyTuHy ildpltene llopeg odjet+ma unu Kp\s cwrt odjercam.

Illupuua ilpulamHot Itplrrffia Bd ntapltene rcoje nenajy gupetmdH Itpuclliyil jaeuon ilytty He nowe 6ufru Matbd
0g 3,0 m. OTjenmu y pdgHutvl soHaMd uopajy o6es6egumu ilplmurllzHtapHu Iiyfi ono o1jexama, xoju ue
uowe \umuyJttu og 3,5 m, za jeguocuepHy Klwytrurca4ujy, lgnoctrl 6 m sa glocMepHl KpetrIafte Boluna.

Odjercmu Mory 6utlu ilocmasrbeHu ua tpafieeuucrcoj Itapu,enu:
- y HeIIpeKuHyIilotvL Hu3y -o6jexam Ha ildpu,enu gogupyje o6e 6ouue nuuujetpafleeuuct+eilapueJre;
- y ltpe$uHyworvL Husy - o,jexaw gogupyje cauo jegny 6ouuy nuuujy tpaleeuucne tiLpu,ene;

xao cno\oguocmojehu - odjexam ue gogupyje uu jeguy nuuujy tpaTleeuucxe ilapu,ene
- Kao lt1ryflItpujyMcnu - o,jercam gogupyje ffipu ruHuje tpaleeuucne ltapu,ene.

Ocun cno\oguocmojehux, o\jercaw uowe 6umu illclliasJbeH tiaKl ga gogopyje lpavuqy cycegHe uapu,ene (o6jexmu
y tlusy u tonyaapujyucnu) cano y KotrIIIel{cIEy u3lp^gfte tlal{eeyp\auucmuwte dltpylt'Itype (ua euwe aap4em) u
ys cLTflaancm E\r^crruta Illux cycegtux IlLpueJra.

V iloceduun ItpasunuMd tpallerca cy sd csavy zTHy gdmu g1ss\rbeHu [tuIi\Bu It\cIIt^BKe odjerama.

BHCHHAOETEKTA

Bucuua o|jenaa ua tpatleeuucrcoj aapu,eru, ymeplyje ce ilpuweHow ltpdsuna 0 sucutrcvoj petyna4uju, ogtrocttl
g0ss0 fteHlrq BucuHoM odj exama ilplilucaHoM oBuM llparunHuKl M.

Kome inepeflfl cy ereMevlllu telgeticnol cHutvlKd - aocwojehel cltaha.

Ha rcocou IEepeHy BucuHa odjenma ulpdtiu t+ouQutypa4ujy mepeua u ogpelyje je - Iio*put Bucuue o6jerma.

Iloepw eucuHe odjenma je - toeput rccmojehet tiepeHd Itogulvyt[ta s6 Mepy BucuHe o6jercma rcoja je ogpeleua
)euM ilpdatnHutoM.



Bucuua odjexma ilpewa pety.tatquju e.n.) axo je ynwtd yIlparHa Ha ilpasau, ,aga tiepe$a - He cwe ga IlpeDe

B dg afly sucutty o 6jenaa.

Iyw apaetra Itaga tiepeHa, xaga o,jexam ctileIleH^cfft0 'tpdtlu ftel\By xouQutypa4ujy, eucwn o,jere[Ia He Muffe

lpehu Iioepw BucuHe ofiercfia 3a surue og 3,0 n.

3a o|jercme ua pe4tnauuonoj 4uuuiu u na pacmojarcy uameu og 5 m og pet. nuuuie :

Bucuua BeHUa (ogu. meueua) odjexWa je yganerce seH\a lt\cnegtue ettaJge y paeHu Qacagnot tnamua (ogu.

cneueua) o6jexmi, og Kotrte ilpucniyilHe cao,pahajuwfi, \gHoctlT jaaft il\TputuHe Ha rcojy je opjeumucaua Qacaga
(cao,pahajuuu,a,IleutaL\a clfia3a tlopeg pe$e, u4p1r, ilp\lvleH^ga u ctr.);

3a oTjeterfie xoju cJr AoqtueHu y oguocy ua pet)lnaUuotqt rruuujy - 5 m u euwe :

Bucuua odjexma je pacaojafte og Hyntte xome o|jet+tid g0 ltltte BeHu,d (uajeuwe IIiauKe $acagnot atamua) u

ogpelyje cZ y oguocy ua Qacagy 
-o\iexma 

illcIf,rflsheltoj tpeua ylIutlu, ogHlcHl tlpucIliyIlHoi jaenoj caodpahajuoj

II0Bpwutru.

Hynma KIIIIa je iliauKa ttpeceKa tuuuje nocmojehet ttepeHa u Bep%tuvanHe lce o\jexwa.

3a ogpelueahe ygetbefta og cycegxot o6jet+ma unu 6ouue IpaHuUe ltapltene, pebepeunua je eucuua $acage
TLpeHytte ilpelvla cycegy, 09110cH0 \ounoj IpaHw(u 'ldpu,erc.

3a odjercAe y sorralfla qevunpt "If" Mepogflsflt ie ieguro ltottt WucfryilHe petynaquje

y ctryuajy Kaga je odjetraw (o6jexmu urru genosu eehux odjexama) opjeumucau Ha Euwe pa3nuuu[to Hu9elrucaHux
jaeuux-Ilospwwfi turu Ha yrruqy y ilagy - Itowmlsnlliu 3ag6fre BuCuHe y lgtrocy Ha CBaKy petynat4ujy - BucuHe

oTjexama ffipe\a ga ilpaIlie sucuHe perreeaHllHux jaeuux ItoepwuHd.

Ilpaeuta 30 eucutry oTjexama BHffe sa wTpagfty trorux u 3a glrpagrcy nocmojehux ztpaga.

Ilpununou apojexmoeana odjexama rcoju ce H6na3e Ha lp6Hu14u cd 3oH0M Mafte cltpafitH\ctiu o\ezdegumu

cKnagH7 Il11ffiu1afte seqau,a ua oTjexWuMa, cIileileHlldheM cilpatitrlctiu, BesHttM eileMeHIIiuJvLLluLu el\elileHttuMd

,a Saragr. Ycrcnaluearce BucuHe Aocmojehux u iltrattupuuux oTjexatta ce ogH\_cu tta sucuHy BeHlta o\jercma.

Ogcmytfurc og 1/5 cilpalilHe BucuHe (nuwe unu Buwe 0g BeHlta tocttiojehet o6iexma) ce pduyHa 3d cKIIagHo

IljB$uBffibe.

ceu o,jettau tuLlly uMatiu Itogpywc\e uttu cytiepeHc\e ilp\cIilopuje, dKT He llocntoje cMelhbe leotiexHuwte u

xu gp otiexHuuK e Iipup o g e.

CNPATHOCT OEJEKTA

Y oeo[ ItnaHy je yceojeua BucuHT ofijercama - Kao pene\aH[Lltu KpumepujyM Bep'Itu$arrHe petyna4uyje'

Ctp amuo cm j e g ama rcao opj euam.luoHu Kpulilepuiy M.

za o,jercwe rcoju y ilpwewJby unajy HecIIiaJvL\eHy HaJvLeHy (tocnoeahe u genaIlitr\cnu) xoma ilpu3ewtbL M)He

6umu yarccuM1nH7 0,20 m Buwa 0g Kltte fiplttoapa (geuueena4uja go 1,20 m cAlndgasa ce yHytiap

o6jerma).

TPATEBAH CKH E IIEMEHTH OE I E KTA

fpafeeuucnu eneqerfiIiu Ha Husry ltpusewlba no-ry npehu tpatleeuncny ogHlctrl perynnl4uoHy nuuujy (pauyuajyttu

xlpus otrtidnuyapoj erc4uiy ucaag a), u mo :
ulnosu uIKAJIA - 0,30 u lo 4enoj 7lf,cltHlt, xagA uajnafta wupuHd mplmo1pd
wupuHe ilip1'Ii1apT uuje gozeoneHo u3lpag\ba ucll^gd n}Kdnd y Ilpwewby;

uluocu 3,00 u, a ucilog lle

K0H30nHe pe\nuvle - I ,20 M'trT sUCUttU UsHdg 3,00 n.

Cmeileuuwtg xojutt ce Itpuclliytta pevoHc[tpyucuHltvl Illgpytvty lulu It\gulHyt[tolvl ilpffiewJby MoIy ga uealy u

eaH pelyrdlluoue nuuuje fo naxcunanuo 7u yxonuxo je wupuHa (tpeocmanoT) tr{pT,IiodpT MuHllMdnuo 3,0 n.

IlnuIIiHeHe HAgCmpeWHUl.te CA MACUBH\T4L ,paeapcrou 1{0Hcmpy\l.+ujou -7,00, ua eucuHuusHag 3,00 m

- Hc1agu ua o\jercmy (ept+epu, glKcdmu, 6ant+ouu, ynasHe Hagcfiipetuvulte cd u 6es cmy6o\4, ,rdgctipewHuu& u

cn.) ua uueoy Itps\t cllpam6, He IvLTTy 'lpeilosumu ryalleeuucxy truuujy Buwe og 7,60 m, )gHocH1

petylrar4uyHy ,unuiy suwe-og 7,20 m u arc ua geny oTjexma BuweM og 3,00 m. XopuzoffiIianHa npojerequja

ucltaga ilocmaslbd ce y lgHlcy Ha tpatleeuucxy, lgttlcHo peTyJtdtluol{y ttuuujy. Vt+ylua iloepwutrd )sux

tpalleeuucr+ux eIIeMeHaIia He uowe ilpehu 30o/o Qacage usHag 'lpuseMJbL.

[Iogzeuuu gen06u o,jercawa, rdpaffie, c\no\utilI]a u cr., Ha Ipa\leeuucrcuM Itdpl,4etraJvra ocIliLre H&MeHe Mory tipehu

ryiryeeuncxy nuuujyy K1nuvl IEo He Ilpegcllialrbd cMeIlitby y Qyure4uoHucafty odjexma, unQpaanpytlltype uflu

iao,pahajie npeie. Ilogseuuu oTjenmu u gen\su oTjerama, He Moty llpehu pelynal'luotry nunujy.
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..; .:(1::{,ir? 3a HagseMHe 06jeKnie Klju ce tpage y slHu HaMetueHlj uslpagtuu 06jeK6[ta 0g
.. -i i: '. i,:rr ittutaLKu ilp\nagu, It\ggelwfl j6sHu lapaffiHu 'tp1cil7pu, K\MyHALHA iljcmp}jeftA u
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.i:r-. iL t0ir.r \L)n808a -.\t0,KCuMAnHU H6lU6 frAHleH[ie Hd nylt y thauYu Itpen\Ma KposHe K7cuHe je z

30 '  .

I{aga t't 'r.t-).i.;lr ir:-c'l ':r.r..i lt0(.-idrt tbe eulay{A, WHAT rue (uuje g\gS\IbeH m68AH) Ce p^gu qASAH KpoB unV unuliaK
hocri xpcs , :1'. 15 , . I-Iasvqeua eutaxfi je iluH. 1 ,2tut l]oeyueuay ogHjcy Ha Q^cagHy pasfltr o\je\fia.

Alcxctr .rrarr '  u Hdnto hoatJ.t  t \pol lsa: 30

Maucapguu ̂pl l  He )r lwe ui lamu uci lage w Qacage odjexma

OIII]UTA IIPABHJIA:

. cagpy{aj u K\a-nufrtew up\jegatid tilpe\a gd 6ygey cKndgy ca saKTHuMa, upa|urHuttuMa u ct[taHgapguMa 3a
Itp 0j eK[io e sft e ilp e g M ettfitux [tuIt1 B a 0 6j eK aIIi 6 u ttp o cfr 0 p a

. [IpununoM Ilpoje\I^o\aftd ce\c\ux g\MahuHcmflBa, Ilorb7IlpuspegHux u 'lpjussogtlux 06jeK6ttd, u0ce6H0
o,paliufftuilaJfftuy Ha:

pacltlpeg odjexama u illc|Epljetua y ctnegy ca EtexHonlwtuw upoqeczM, Ilowlliyiyhu erconowrce u
\esdeguocue ycnlse Kao wml cy : ygaJbeHlcut 0g cycega, sawllutia og HeffietueHux Mupuca, 6yte,
IlpauuHe,ogrLalafte omll6g6 u cn.
Y teoumaxmHurvt zoHawd c6 06jeKIItuMa u ilplcmlpuwa HaMefteHutuL c[Idtrllary, IliypusMy, sgpalcmey,
jaeuuu Qyux4ujaua u crr.- eoguttu pd4yHa 0 nettlftu yp\atror I],ejcawa u BffiypaMa: ogrllapaiyhuw
l{oMIiOH\BLfteM MACA U/unU yIt0We60IvL SLsyeiltux \apujepa, 3ene$un6 u cn.- saqnuru[tu HeffiefteHe
cagprffaje.

o Ha fiepuq[tlpuju oefi IIIP uuje gffielJbeHy rajerce c[f,toKe, JffuBuHe u cn.,u3tpdgfta MuHu Qapuu, K6o ttu
usTpagtbd ilnacmeHu\a (Qotujou IloLpueeHux il\BpntuHa 3d lfljefte 6unaxa) - ocuM y soHu 3a K)iy je oeo
uspu4utho gffie)JbeH).

. Y SOHAMA CTAHOBAIbA - Hucy go3\orbeHe ilocn)eHe u ,tpouss|gHe gerldtiHoctiu K}je cy tlTtieHqujanHu
u3lopu 6yxe usuag ilplItucaHlt glsllrbeHlT Huloa yffispheHlr 3a Blny clliaHlldfta (55 gB zd gaH u 45 gB sa
t+oh). Vsouawd cffiaH\saha lge je 6yrca uHdue uctt\g oe01 gos\1\beHol HuB\d, K60 u}[IieH\ujanHu u3e1pu
iloTuurcftd HuBaT 6yxe ue cMejy ilpehu il\cIli,jehu Hue| 6y$e sa Buwe 0g 5 gE.

o V soudJvtT Mew\sumTl il\cn\Batba ,,nMu -il0cn06He u 'tp|ussogHe gend'Ii$)cffiu Kjje M}-ry ga ylp)se }K}nuHy

6yr+ou usHag ltplilucaHlr glsllIbeHlr trulld yllilpbeHlr za soHy cfr6H0safta (55 gB Ba gaH u 45 gB sd Hlh),
0gH0cn0 3a gena[ilroc,Itu KTje cy il7tueHl.+ujafiru ussTpu 6yKe usHag Itp7IlucaHjl HuBd) ycn)srb^sa ce wpflgL
Auaruse yfrultajt Ha Hullnnty cpeguHy, K0j0M tipe\a ga ce ttllllrpgu gd je ilnaHupaHa tlpuMeHd mexHuqtux
Mepa Ha ftuxllow ydtamaearuy, ytnaharby, lguctro ycnattahy HoB06 6yrce y saKoHlM Ilpllluca*e lteupe.

. 3fl rpabeeuHcKe Ilnp\ene xoje cy [Inauou HaMeHe ttlypwuHa - genlw ,trraHupaHe 3a 3ereHulrl (aapx, wyMa,
ItflpK-uyMa unu \ctiane seneHe Aoepwuue) u mdj geo je eehu og 15o/0, ypdauuc[tuuKu ildpawe[tpu Kd} rutri\
cy - uHge\c uslpaheH\ctiu u/utru ilp\u,eHati sdy3efit1cntu Ha gerry Ilapu,ene xoja je tpegeuleua sa wtpagtuy,
Muffe ga ce yeehA go 200/0, c muM, gA octhdnu ttdpA\vlefrpu u ycn\Bu ocltdtty 3\g\soIbeHu . V ttotut cnyqLiy,
odjexam je uotyhe ryaguttu go rpaHuqe HaMelre apegeuleue Ba u3rpagfty, rcoja je y xoumat@ ca mlilL
HAJvL0H0M seneHl,InL .

c Mar+cuudnHa Benuquua aojeguHauHux odjexawa (jegna Qopua, uaca odjexmfl usHag seune) y soHu AIII u

AII2 je 750n2 EPrn .

. Ilocmojehe oTjenme Ha ildpl.tenaMa noje cy M6tbe 0g IInaH\M tpegeulene loTpwu\e, je uotyhe
pe\THcmpyucamu u g,Ipabusaffiu y cqnagy ca IlpaaffiuMa llnaHa.

NAPKHPAILE

Ilpocmop Ba ItapKupafte Bffiuna sa aompede KlpucvuKa ltpocfilpa u cagpwaja ogpeleue H&IvreHe, {10 ilplrulry ce

odesdetlyje Ha Upeguewuoj IpaheBuHCKlj tttpltlenu uslatr ttospwuHe jaeue Hawelre -ilpeMd cnegehun
npumepujynuua:

cttailL\euu oTjexmu - Mutt. 1 ilflpKuHT Mec[to (IIM) ua 7 cmmdeuy jeguuuqy anu 100n2 EPfil.



3gpdscfiseHa u 06pa30sHa lcrir(iloeJ - \iuH. 1 IIM ua 70 m2 KlpucHll ilplctlopa;
6atxd, flgMuHucmpamuTHa I'cl{l.iHn8cl. ateu4uje, 6upou, ltTtilwa, yu.pasa u cJr. - uuu. 1 IIM ua 50 m2
K}pucH}I ilpocmopa;
Ittpl\suHa Ha lvlan\ - Mutl. 1 llill xa 50 ntt - lllM/ua c86KuN gjgaffiHux 30 rnt2, K7pucH1I ilp7ctt}pd;
yl1c%Iunierbcru o,jexaw - MuH. 1 il.\I ua 4- 8 cmotuu,a;
xofrenu - ilru1t. 1 IIM ua 5 10 xpeeeaa:
tto3opuw[te, \uocttou unurtnepuja - iluH. 1 IIM ua 8-12 trcgata4a;
odjercmu cil\pfia u parcpea4uje - MuH. 1 IIM ua 8-12 trcganat4a; 1 6yc t.n./100 tnegana4a
Ilplullogrru u utrgycfftpujcnu odjextil] - 1 IIM na 70 m2 KlpucHot ilplctllpa.

Y usysemuuu cnyuajeeuwa Kal w\[to cy upHwpanHe, uewauKe soue (zone u,eHtiapa, xluteJru y uewautuM soualaa)
- uapKupafte Mlv{e 6uwu opnHusllavo u ua gpytoj uapqenu unu y lKlupy sajeguuuxux u/utru jaeuux

ilapvuptnuwIlia - ys aoce\auapauwuau/ytoeop (rcoju ogpelyje IIq6B6 u odaeese) .

OfPA,AE

3ugaue u gpyre BpcIIie ltpaga aocmaenajy ce Ha perynaLtulHy truuujy III6K0 ga 01p6ga, cmy\oeu llpage u KaIluje
6ygy ua tpatleeuucxoj aapt+enu rcoja ce otpafiyje.

Bpawa u xaauje ua ynuuuoj otpdgu He MlIy ce lti lsapawu saH peryna4uouenunuje.

Y souaua euweulplguuHe u swuecilpattHe wTpagtue, Ilapqene ce t10 ttpaluJty ne oryaLlyjy. ilapAene sa
o6jer+me 0g lllutlliet uHttepeca ue otpatlyjy ce.

fpaleeuucxe Itapqene na xojuua ce Hanase odjexmu xojutpegcmaenajy HeItlcpegHy o{taaficti u0 lttu+lfil lbygu,
rcao u tpafieluHcl{e Ilapqene clequjanue HdMeHe, otpalyjy ce Ha HaquH rcoju ogpegu HagneJilHu lpraH.

lpatleeuuure Iltpu,ene ua rcojuua ce Handse uugycmpujueuodjexwu u lcIhanu pagHu u ulcnllHu odjercmu
uugycmpujctux 3ura (crcnaguwma, paguluu4e u cn.) Mory ce otpalueamu 3ugdHlw lrpdglw BucuHe go 2,20
m.

Otpage ttdpu&ne Ha yrily He Mlry 6uttu euwe og 0,90 lvl 0g Kltie nipltilflpq s6ot tpetrcgHlcmu pdctpcHuu,e.

nynuuy ltpage reoja je eucuHe go 0,90 u ogpelyje lilwmuHcKu lptaH HdgnuffaH Ba Illcrlse caodpahaja.

Ilapu,ene uuja je KTna HuBenette Buwa og 0,90 JvL 0g cycegHe, MT-ry ce otpafiuea[iu IIipaHcItapeHmH1M 0Tp4g0M go
EucuHe og 7,40 u r+oja ce MoJffe ltocIlidErba,Iiu Ha Itogsug uujy sucutry ogpelyje HLgnelffHu ott'utqluHcqu
optau.MarccuManHd eucuHa llapailema ffipaHcltapeH[tHe lrpage je 0,40 n.

Iloce\uu r+pumepujyuu za llpage cy gdlnu y ttoceduurrt ilpaluruMa tpalerca Itl slHawa.

O T B O,A, IbABAIL E H H 14 B E JIAUA T A

Iloceduo odpamumu ilatnq tt6 HusenaL{ujy tapu,ene u ogeolerce amnocQepcKux u 0llltt6gHux Blga.

. 3adpameuo je ogeolleme/ycmepaBffibe soge Ha cycegHe ttapu,erc u o6jexme.

. Iloepwurra{e Blge ce lgqlge ca ilapu,ene cto\oguun Itdgolvr qtpeMa llpuplgttuM ca6upuu4una, japrcoauua

u sTgTtiT\\BuMd unu puI0n6Md, ilpeMd ynw\u (K\g pelyMcLHe KLHanusat4uje) ca uajuarcutur tlag}M
o97 ,50/o.

. 3adparceua je usrpagfta odjettarra, Kal u lgnatafte u ilocma+Jbarce 6wro qer6 Ha tlpldlllpy xoju lo noluuu
uueetatryje ttepeHd - ogeogu, cadupa amnocQepclfe eoge (6yjuqe, Buporu, ttltf,tlt1u,peKe u cn) . Odaeesuo je
ogpffia9hmu u 4ucIf,iumu ose geno?e tlaptt&na ga MoIy ga Apurvle u ttpollyclle o%etusdHy KonuquHy 9oge.

. Hacuilafte 'IlepeHa He clvle yrplsultu oTjexme Ha cycegHuM 'Iapu,endMa, a ogeolerce ItoqputuHcrux s0g6 Mlpa
6umu reoumplnucalrl u avo tilclioju mmpe\a 3a tiuM, ud ttapu,enu wrpdgutiu u ylojnu 6yuap.

Pacmojarue uoeot o\jexma xoju ulvla uHgupevffiHy B%y ca jaeuuu ilyfieM ilpeKl tlpuldttHll |lponffid, g0
IpaHwl,e tpafeeuuctte ilapu,eile, ymeplyje ce noxawujc\ow gffie1n1M tlpeMa Bpcttu wlpaghe y cKtragy c }Buttr
ItpdsunHuKlw - JvtuH. wupuHaaponasa- 3u

HSTPA,A,ILA TPY|AX OETEKATA HA UCTOI |PADEBHHCKOI IIAPAUEJIH

Ha ucmoj tpaleeuucxoj aap4enu je notyhe rpagufiu euwe odjercama.

Y souayLa cttaHolaftd, {tocrrosafta u MeworuIlior illcnlsatua - Ha ucmoj tpafieeuuueoj aap4enu MoIy ce rpagumu
u ilonohuu oTjexmu, lgttlctro o\jexmu noju cy y Qyunauju InaeHlI odjetrma (npawe, paguouutte, ocmase,
Tyuapu, ltucwepHe sa Bogy, netitua Kyxutbd u cn.).

Ceu odjercmu Hd Itapu,enu ce nopajy yKnTilumu y ypdauucmuLtte 'ldpawetipe u rcpuwepujyue xoju ce \gHoce Ha
tpaleeuucny ilapL1eny



- 
TIOCEEHA fI PAB HIIA f PADEIIA:
SOHE X2 _  XOTENH:

'Xofitenu, xao odjexuu ca ilpaIilehun cagpwdjuwa, 6es o\supa Ha pasnuuufie lpraHffiaLtuoHe Qopue, mpeda ga

6ygy ycxta\euu ca netlyuapognuilL tr\pwa1ltuTuwa xnacuQuxa4uje, cffiaugapgusaquje u KTHtipone xaxo 6u

mypucftuuKa r\Hyga 6uta jacua u 'loysgaHa.

Ilpaewra B6ffie Kog ffitpagfte Ho\ux xofrena unu Kog gTtpagfte tocfuojehux - g0 MdKCuMyIvLa ltpegsuleuux oeu|r

ilp68unuJ,ra:

.  Hamena:
30Ha xorena

AO3BOJbeHO: rrocJroBarbe y CMuCly ycJryra rOr,lnarubunHllx Ca XOTeIICI{OM noHyAOM (rprOnuna, yCJIyre,

pecropaHu, raQeu, I(yJITypa, 3abana, perpeaquja pr cl. )
nnj e goanoneHa: npoll3Borlba, cKlla,4uurra, craHoB arbe

cna npojerroBaHa peurerba - y cKna[y ca rpaBrrnHr.rKoM I{ craH,qapAuMa aa rnacuQuraqujy xorena

. flapuenaquja
Mr{Hr.rMaJrH a B eJII{r{I4Ha rlapqene : 7 .200 m"

MHHHM.InHa rrupllHa napqene Ha ynuull - 72 m

. BrECvna objerra MaKc: BeHaII - 73,5 m; cJIeMe - 16 m

Opuj euwat quot{d cIIp atitrl cffi : n + 3

llpoqeuar Bay3erocrll napIIeJIe ltarc: 600/o

flpoqenar BeJIeHIIX noBpIIrHHa Ha repeHy (6ea ror'rynnrcaquja): tlratt.20o/o

r llapnuparbe Ha napqeflpr - [peMa xpurepujymr4Ma H3 rabene; I4HcLIcrLIparpI, rAe je ro ruroryhe, na

rroA3 eMHLIM napl(I4p aJII,IIUTLIMa.

. Ilosuqrja u pacnopen objerara :

.{oanoneHu cy cnobognocrojehu, gnojHu u objerru y HIl3y

Melycobna yAarbeHocr cnoboAuocrojehr.rx objerara najmane 314 sucune BLIUeT objerra; ylaJbeHocr

oA Apyror objexra 6rano xoje Bpcre Ll3rpagrbe He Mo)Ke 6raru uarra oA 6,0 m

Hajrvrama Ao3BoJbeHa yAaJbeHocr objenra oA rpaHuue napuene je 2,5 m

. Oso je atpanrnBHa 3oHa rypucrr4rrKe noHyAe u ca4pxaja r.r ouexyje ce MaKcl{Manna 1ryeleHocr cBHx

erreMeHara npocropa, Hapoquro janHrax noBprrrr4Ha H 3eJreHlua, Haj6ona apxI,ITeKroHcKa peurelf,a I'I HI'IBO

uanoferra.

. ObaseeHa r{3paAa Ypbauucrnvror npojerra 3a H3rparny, noju rpeba Aa ca,4p)KI'I :

pacnopeA objer<ara pI cBLIX eJleMeHara naprepHor ypelena,

peruelba 3a HeoMeraHo I(peralbe xeHAI,IKerI[paHI'IX nHUa Ha napqenE'

peurerba npHKJb)^IaKa Ha cBe Bpcre zHtppacrpyrrype

Hr.rBeJIaIIuoHo peurelbe noBpIIrlIHa LI oABoA atmoctpepcKlrx Bo,4a,

pacnopeg 3e.IIeHHrIa, HaqI{H ypelena il ogpx(aBalla

norpebue eJreMeHTe nporl,IBno)KapHe 3aurrl'Ire Ha napqeflu,

TI]EO ONCEIG:

CnaE-urla Crameuuh

..-."../"_.,_
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Република Србија                       
ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА  
Општинска управа 
Одсек за урбанизам ,еколошке и  
имовинско правне послове 
Број: ROP-VBN-14562-CPA-4/2017 
Дана: 13.07.2016.г. 
ВРЊАЧКА БАЊА  
Крушевачка 17 тел: 036/601-220 
Б.Н. 
Општинска управа, Одсек за урбанизам , еколошке и имовинско правне послове , решавајући по захтеву ПД 
за производњу млечних млинских производа и чоколаде „ПИОНИР ПАРАЋИН“ д.о.о. ,Београд  за издавање  
измењене грађевинске дозволе за објекат хотел „ПАРК“ на к.п.бр.1057  К.О. Врњачка Бања а на основу 
чл.135, чл. 136 у 140 и Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-
Ус, 24/11, 121/12 и Одл. Ус 42/13 и 50/13, 132/14, 145/14), чл.21 и 22 Правилника о потупку спровођења 
обједињене процедуре електронским путем ( „Сл.гласник РС“ бр.113/2015) и чл.140. Закона о општем 
управном поступку ("Сл.гласник РС" бр.18/2016) доноси: 
 

       Р Е Ш Е Њ Е  О  И З М Е Н И  Г Р А Ђ Е В И Н С К Е  Д О З В О Л Е   
    

        Дозвољава се инвеститору ПД за производњу млечних млинских производа и чоколаде „ПИОНИР 
ПАРАЋИН“ д.о.о. ,Београд  измена грађевинске дозволе бр.ROP-VBN-14562-CPIН-1/2016 од 19.06.2016.г. у 
делу у односу на фасаду док у осталом делу остаје непромењена, издата за извођење радова на објекту хотел 
„ПАРК“ на к.п.бр.1057  К.О. Врњачка Бања (Класификациони бр.121112), категорија „Б“, спратности објекта 
Пр+3,бруто површине објекта 4247,04м2,нето површине објекта 4247,04м2. 
      Према обрачуну бр.35-1205/17 од 13.07.2017.г. Општинске стамбене агенције инвеститор нема обавезу 
плаћања доприноса за уређење грађевинског земљишта  
             Саставни део грађевинске дозволе је :  
-ПГД 
 1.Сепарат пројекта архитектуре „НАШ СТАН“ , Београд бр.0-2017-02 (одг.прој.Горан Половина д.и.а 300 
3541 03). 
Грађевинска дозвола престаје да важи ако се не отпочне са грађењем објекта, односно извођењем радова, у 
року од две године од дана правоснажности овог решења. 
       Грађевинска дозвола престаје да важи ако се у року од пет година од дана правоснажности решења којим 
је издата грађевинска дозвола не изда употребна . 
Инвеститор је дужан да 8 дана пре почетка извођења радова поднесе одвој Служби пријаву радова са 
подацима и доказима прописаним чл.148 Закона . 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е  
 
ПД за производњу млечних млинских производа и чоколаде „ПИОНИР ПАРАЋИН“ д.о.о. ,Београд  
обратило се овом Одсеку захтевом за измену грађевинске дозволе бр.ROP-VBN-14562-CPIН-1/2016 од 
19.06.2016.г. које односи на измене фасаде, ближе описано у диспозитиву решења. 
Уз захтев је достављена документација прописана чл.135. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-Ус, 24/11, 121/12 и Одл. Ус 42/13 и 50/13) и утврђено је да су испуњени 
формални услови за даље поступање : 
-   Увидом у Сепарат пројекта констатовано је да су подаци садржани у њему у складу са важећим 
локацијским условима  
 
Општинска стамбена агенција је на основу Одлуке о доприносу за уређење грађевинског земљишта 
извршила обрачун доприноса за уређење грађевинског земљишта бр.35-1205/17 од 13.07.2017 и констатовала 
да инвеститор нема обавезу плаћања доприноса за уређење грађевинског земљишта.  
 
На основу свега наведеног испуњени су услови прописани Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-Ус, 24/11, 121/12 и Одл. Ус 42/13 и 50/13,132/14 и 145/14), те је 
одлучено као у диспозитиву решења.  
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења допуштена је жалба Министарству грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре, Рашки округ Краљево, у року од 8 дана од дана пријема истог, преко ове 
Службе . 

 
 



Доставити: 
- инвеститору, грађевинској инспекцији ,имаоцима јавног овлашћења (ЕПС Дистрибуција доо 
ЕД Краљево –Погон Врњачка Бања , ЈП Бели извор, Интерклима д.о.о.) ради информисања  
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IZJAVA

Da, konstruktivne intervencije na objektu hotel Park u Vrnjadkoj Banji, neie naneti Stetu ili
negativno uticati kako na sam objekat tako I na njegovu neposrednu okolinu.

Beograd, 09.08.2077. odgovorni projektant
n Banjanin dpl.inZ.grad.
Licence 310 1055 09
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