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На основу Закона о планирању и  изградњи,  Члан 60, (Сл.гласник РС 72/2009, 81/2008 -
испр., 64/2010 – одлука УСи 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС,
98/2013 – одлука  УС,  132/2014,  145/2014, 83/18,  31/19,  37/19 и  9/20) власник  Агенције  и
пројектног бироа “PROINGARH” издаје следеће:

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ  ОДГОВОРНОГ  УРБАНИСТЕ

OБJEKAT:  УРБАНИСТИЧКИ  ПРОЈЕКАТ  ЗА ИЗГРАДЊУ  СРПСКОГ  ПРАВОСЛАВНОГ
ХРАМА СВЕТОГ ПРОРОКА ИЛИЈЕ НА КП. БР. 3833 КО ШИПИКОВО У ШИПИКОВУ            
ИНВЕСТИТОР: Српска Православна црква – Епархија  Тимочка,Тимочке буне бр.  6,
Зајечар

Одговорни  Урбаниста:                                Зоран Јовановић, дипл.инж.арх.

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Овим Решењем потврђујем да именовани испуњава све услове предвиђене Законом
о планирању и изградњи.

Ово Решење је саставни део урбанистичке документације.

Зајечар, март 2021.године                “PROINGARH“

И З Ј А В А
ОДГОВОРНОГ  УРБАНИСТЕ  О  МЕђУСОБНОЈ УСКЛАђЕНОСТИ  УРБАНИСТИЧКЕ И

ПРОСТОРНО – ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПОШТОВАЊУ ПРОПИСA
Доле  потписани  одговорни  урбаниста  пројектне  документације  изјављује  да  је
урбанистичка  документација  поменуте парцеле медђусобно  усклађена  и  урађена
према одредбама Закона о планирању и изградњи  (Сл.гласник РС 72/2009, 81/2008 -
испр., 64/2010 – одлука УСи 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука
УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20),  у складу са
важећим  планским  документом и  Информацији  о  локацији IV бр.  353-144/2019 од
13.12.2019.г..

Одговорни  Урбаниста: Зоран Јовановић дипл.инж.арх.
   

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА                                                                                  

Ова Изјава је саставни део урбанистичке   документације. Да је наведени одговорни 
урбаниста, својеручно потписао ову Потврду, оверава:   

Зајечар, март 2021. године                                                                    “PROINGARH“          
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2.1. ПОВОД И ЦИЉ ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Циљ израде овог урбанистичког пројекта за изградњу Српског Православног
храма  Светог  Пророка  Илије на  кп.  бр.  3833 КО Шипиково  у Шипикову,  је
утврђивање  услова  о  могућностима и  ограничењима за  урбанистичко  –
архитектонску разраду локације. 

Непосредни повод за израду Урбанистичког пројекта садржан је у Просторном
плану  територије  града Зајечара (’’Сл.  лист града Зајечара’’,  бр.15/12),  у  делу
правила грађења за верске објкете, где је прописано да се локација за изградњу
новог објекта обавезно разрађује Урбанистичким пројектом.

2. 2. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Правни основ за израду овог  урбанистичког пројекта садржан је у:
- Закону о планирању и изградњи („Сл.  гласник РС“  бр. 72/2009,  81/2008 -

испр.,  64/2010  –  одлука УСи 24/2011,  121/2012,  42/2013  –  одлука УС,  50/2103 –
одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20);

 - Правилнику о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања ( ''Сл.гласник РС '' бр. 32/19) 

-  Правилнику о општим правилима за парцелацију,  регуилацију и изградњу
(Сл. Гласник РС бр. 22/2015) и 

- Информацији о локацији о намени парцеле и могућностима и ограничењима
градње за израду Урбанистичког пројекта за изградњу Српског Православног храма
на кп. бр.  3833 КО Шипиково у Шипикову, издатој од стране Градске управе града
Зајечара под бројем IV/04 бр. 353-144/2019 од 13.12.2019.г.

Плански основ је: 
- Просторни  план  територије  града Зајечара (’’Сл.  лист града Зајечара’’,
бр.15/12).

2.3.   ОПИС – ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

Парцела бр. 3833 КО Шипиково, има катастарску површину од П=1.723,00m2,
а по Катастарско - топографском плану П=1.691,00m2.

На простору обухваћеним Урбанистичким пројектом за  катастарску парцелу
бр.  3833 КО Шипиково  у  Шипикову,  према  подацима  РГЗ  СКН  Зајечар  постоји
изграђен верски објекат –  црква Светог Пророка Илије,  као што се види на изводу
издатог од стране Службе за катастар непокретности –  копији плана,  која је
саставни део овог Урбанистичког пројекта. На терену је, због дотрајалости уклоњен
овај верски објекат , а на истом месту започет темељ новог верског објекта, од кога
се одустало због неповољних геомеханичких услова терена и започета изградња
новог  на  повољном  месту,како је уцртано на катастарско-топографском плану,
израђеном од стране Д.О.О. „Геоисток“ из Зајечара, који је такође саставни део овог
Урбанистичког пројекта.

Катастарска парцела број 3833 КО Шипиково,  оријентисана је према
државном путу  II  А  реда  Зајечар  -  Вељково,  који тангира ову парцелу са јужне
стране, на који има нерегулисан приступ преко кп. бр. 3841 КО Шипиково. Напомена:
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за кп. бр. 3832 и 3841 КО Шипикови постоји захтев Градске управе Зајечар  IV/04 бр.
147/2019 од 12.12.2019.г.,  Републичком  геодетском  заводу за  претварање  права
коришћења у право јавне својине Града Зајечара.

Такође  предметна  катастарска  парцела  орјентисана  је  и  према
некатегорисаном путу катастарска ознака број 3807 КО Шипиково, који тангира ову
парцелу са источне стране, и у власништву је града Зајечара.

Катастарска парцела прикључена је на спољне исталације електро мреже и
мрежу сеоског водовода. На предметној парцели постоји јавна чесма, са одводом
воде у зелене површине.

2.4.  ГРАНИЦА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Граница подручја обухваћеног Урбанистичким пројектом, одређена је
постојећом регулационом линијом кп. бр. 3833 Ко Шипиково,према некатегорисаном
катастарском путу кп. бр. 3807 КО Шипиково са истока, држаном путу II  А реда бр.
169 кп. бр. 5577 КО Шипиково са југа,  кп. бр. 3841 КО Шипиково са запада, и кп. бр.
3832 КО Шипиково са севера.

2.5.   ПОДЛОГА ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Геодетска подлога која је основа за израду овог Урбанистичког пројекта је
оверен Катастарско –  топографски план израђен од стране Д. О. О. „Геоисток“ из
Зајечара, који садржи све аналитичко-геодетске податке за утврђивање могућности
и ограничења изградње, која ће послужити инвеститору за прибављање локацијских
услова  и  грађевинске дозволе, у  циљу  изградње  Српског  Православног  храма
Светог Пророка Илије у Шипикову.

2.6. ИЗВОД  ИЗ ПП-А ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

2.6.1. Правила уређења

 Верски објекти
„На територији града Зајечара, обухваћеном просторним планом, налазе се

бројни верски објекти.
У  верске  објекте   као  евидентирана  културна  добра  на  територији  града

Зајечара,спада и  Црква Светог Илије у Шипикову саграђена 1907.г..
Верске грађевине припадају категорији јавних садржаја у којима религиозни

део становништва испуњава духовне потребе у складу са конкретном конфесијом,
али истовремено треба да буду места пружања културно – образових програма и
услуга  социјалног  старања за  становнике у својим срединама и  да се прилагоде
савременим обавезама у својој области деловања.

У  саставу  парцеле  верског  објекта,  поред  богомоље,  треба  обезбедити
простор  за  изградњу  пратећих  садржаја:  управно  –  адмнистративих  садржаја.
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Садржаје  комплетирати  са  образовно  –  културним,  резиденцијалним  и  пратећим
(комерцијалним) изграђеним простором и слободним површинама.

Православна  црква  је  исказала  своје  потребе  за  површином  објекта  око
0,10m2 по становнику гравитационог подручја парохијске општине и парцелом од 0,3
– 0,5m2/становнику.

Зависно  од  макроположаја  локације  и  захтева  верске  заједнице  у  погледу
организације  припадајућег  простора,  потребе  за  површинама  стационарног
саобраћаја ће се решавати појединачно по захтеву, али обавезно у комплексу.

Земљиште на коме се налазе верски ојекти и објекти из њиховог састава не
спада  у  јавно  грађевинско  земљиште,  него  припада  осталом  грађевинском
земљишту“

2.6.2. Правила грађења

 Верски објекти
„Верски  објекти  се  раде  на,  за  ту намену,  прибављеним  локацијама,  а  на

захтев  одређене  верске  заједнице.  Верски  објекти  су  по  својој  намени  јавног
карактера који се граде на површинама јавне намене.

Због своје архиктетуре, намене, уређења и духовног значаја за заједницу ови
објекти  у  просторном  смислу  представљају  често  реперне  објекте  који  су  од
посебне  амбијеталне  вредности  и  који  најчешће  у  насељеним  местима
представљају централне објекте.

Локација  за  изградњу  новог  објекта  се  обавезно  разрађује  урбанистичким
пројектом на основу следећих функционалних, локацијских и амбијеталних услова:

-  провера  генералне  подобности  места  (број  и  концентарација
верника,гравитасционо  подручје,  веза  са  садржајима  центра,  саобраћајна
приступачност),

-  минимално потребна површина парцелесе одређује  на  основу стандарда
0,3-0,5m2 по кориснику,

- карактер функционалног окружења (места где се сустичу кретање и интерес
житеља, у близинии садржаја која им по традицији, функцији и обележју припадају),

- повезаност са амбијентални и природним целинама,
- визуре и сагледивост у слици краја.
Ако  се  верски  објекат  ограђује  и  формира  двориште  (порту,  код  верских

објеката Православне цркве) на том делу грађевинске парцеле дозвољена је само
изградња објеката у функцији осноовног верског обреда, укупне површине 10% од
површине парцеле, спратности П+Пк,.  У порти је забрањена изградња објеката у
функцији становања.

За грађевинску парцелу верског објекта максималан индекс заузетости је 35%
а максималан степен изграђености 0,7. Сви објекти пратећих садржаја (укључујући и
становање) својим положајем и гаабаритом не смеју да угрожавају верски објекат.

За реконструкцију постојећих објеката важе правила дата за изградњу нових
објеката.

За  објекте  утврђене  или  евидентиране  као  културно  добро  за  све
интервенције на објектуили парцели обавезно је прибављаање услова од надлежног
завода за заштиту споменика културе.

Основне  потребе  за  површинама  стационарног  саобраћаја  обавезно  се
решевају у границама властите парцеле

Објекти пратећег садржаја
Уколико при изградњи објекта,   парцела није искоришћена до максималног

степена  изграђености  односно  заузетости,  може  се  градити  и  други  објекат,  у
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функцији  основне  намене,  до  потпуног  искоришћења  парцеле  у  границама
дозвољених индекса.

Помоћни  ојекти  могу се  градити  на  парцели уз  услов  да  њихови  габарити
улазе  у  обрачу  индекса  изграђености  и  заузетости  у  складу  са  прописаним
одстојањима.

Објекти пратећег садржаја могу бити спратности П+Пк, у дворишном простору
иза главног објекта и на удаљености од минимално 1,5m од суседа. Објекат може
бити а граници парцелеуз сагласност суседа.“

2.7. УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ

2.7.1.  Намена и карактер простора

Према ПП-а територије  града Зајечара преметна локација налази се у  Зони
центра сеоског насеља.

Планирана намена простора за предметну парцелу је црквена површина

2.7.2.  Регулација и нивелација

Регулациона линија је линија која раздваја површину одређене јавне намене
од површина предвиђених за друге јавне  и остале намене.

Регулација предметне локације овог урбанистичког пројекта је катастрска
међа између државном путу  II  А реда Зајечар - Вељково и предметне катастарске
парцеле  број  3833  КО  Шипиково,  са  јужне  стране,  и  катастарска  међа  између
некатегорисаног  пута,  катастарска  ознака  број  3807  КО  Шипиково,  предметне
катастарске парцеле бр. 3833 КО Шипиково, са источне стране.

Висинска регулација одређена је бројем етажа (П+0).
Грађевинска линија бр.  1  удаљена  је  од регулационе линије минимално

9,64m, што је у складу са одредбама Правилника и Просторног плана.
Грађевинска линија бр. 2  удаљена је од катастарске међе кп.  бр.  3832 КО

Шипиково  са  северне  стране минимално  11,31m,  што  је  такође  у  складу  са
одредбама Правилника и Просторног плана.

Грађевинска линија бр. 3  удаљена је од катастарске међе кп.  бр.  3832 КО
Шипиково  са  северозападне  стране  минимално  15,98m,  што  је  у  складу  са
одредбама Правилника и Просторног плана.

Грађевинска линија бр.  4 удаљена је од катастарске међе кп.  бр.  3832 КО
Шипиково са северне стране  минимално 0,73m,  зашта је прибављена сагласност
Месне заједнице Шипиково која је саставни део документације овог УП-а и у складу
је са одредбама Просторног плана.

Грађевинска линија бр. 5  удаљена је од катастарске међе кп.  бр.  3832 КО
Шипиково  са  источне  стране  минимално  3,65m,  што  је  у  складу  са  одредбама
Правилника и Просторног плана .

Површинске воде се одводе са парцеле слободним падом према зеленим
површинама са најмањим падом од 1,0%.

Површинске воде са грађевинске парцеле се  не усмеравају према другој
парцели.
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Предметна локација има директан колско  –  пешачки  приступ са
некатегорисаног пута, катастарска ознака број 3807 КО Шипиково који тангира ову
локацију са источне стране.

Такође, катастарска парцела број 3833 КО Шипиково, оријентисана је и према
државном путу  II  А  реда  Зајечар  -  Вељково,  који тангира ову парцелу са јужне
стране, на који има нерегулисан приступ преко кп. бр. 3841 КО Шипиково. Напомена:
за кп. бр. 3832 и 3841 КО Шипикови постоји захтев Градске управе Зајечар  IV/04 бр.
147/2019 од  12.12.2019.г.,  Републичком  геодетском  заводу,  СКН  Зајечар,  за
претварање  права  коришћења  у  право  јавне  својине  Града  Зајечара.  Након
решавања имовинско правних односа кп. бр. 3841 КО Шипиково, биће у функцији
катастарске  парцеле  3833  КО Шипиково,  на  којој  ће  бити  саграђен  храм Светог
Пророка  Илије,  главни  улаз  у  порту  бити  преко  ове  парцеле,  на  којој  ће  се
организовати паркинг простор са већим бтојем паркинг места. На овај начин би се
озваничио и ставио у функцију вишедеценијски улаз у парцелу.

2.7.3.  Паркирање

Паркирање возила је предвиђено унутар парцеле. Обезбеђена су пет паркинг
места (5ПM), од тпога 2ПМ за особе са инвалидитетом.

2.8. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ

Нумерички показатељи су:  биланс површина,  индекс изграђености и
заузетости,  и спратност објекта.

2.8.1.  Урбанистички показатељи и биланси површина

Урбанистички показатељи су:  намена,  индекс или степен изграђености,
индекс или степен искоришћености.

За  катастарску парцелу укупне  површине  П=1.691,00m2,  урбанистички
показатељи имају следеће вредности:

Намена:
Постојећи темељ се уклања због лоше геомеханике терена, започет је нови

на погодном месту(који је предмет наставка градње) док је верски објека који датира
из  1907.г.  услед  дотрајалости  порушен.  На  катастарској  парцели  бр.  3833  КО
Шипиково изградиће се верски објекат – Српски православни храм Светог Пророка
Илије, спратности П+Гл+Зв као слободностојећи објекат.

Биланс површина је следећи:
          - Грађевински објекти                                               П =    133,40m2

          - Зелене површине и паркинг просдтор                  П = 1.029,00m2

- Колско - пешачке стазе унутар парцеле              П =    473,60m2

- Тротоар око објекта                                               П =      55,00m2

2.8.2. Индекс изграђености/заузетости

На грађевинској парцели планирана је изградња  верског објекта (Пр+Гл+Зв)
димензија у  основи  приземља са  улазним  тремом око  ((11,0m x  8,10m) +  (2  х

5



((1,942m х  3,14) /2)) +  ((2,982m  x  3,14)/2))  +  (1,9m  x  3,9m),  бруто површине
П=122,40m2.  Димензија у основи галерије око (2,27m x  8,10m  +  1,20m x  4,30m),
бруто површине  П=30,40m2.  И димензија у основи звоника око (3,00m x  3,00m),
бруто  површине  П=9,00m2. Предвиђена  је  изградња  помоћног  објекта  (П+0)  –
санитарног  чвора,  димензија у  основи  приземља  око  (3,82m  x  2,82m),  бруто
површине  П=11,00m2,  и  септичке јаме димензија  у основи око  (2,90m x 1,50m),
бруто  површине  П=4,35m2  и  запремине  В=8,00м3.  Укупна  бруто  развијена
гађевинска површина износи П=181,80m2. 

Имајући у виду дате параметре из Правилника добијају се следеће вредности:
- Степен искоришћености земљишта 7,89% 
- Степен или индекс изграђености од 0,11
За  планирану изградњу  индекс изграђености, за  предметну  парцелу  биће

0,12,  а  степен искоришћености/заузетости земњишта  8,12%, што  је  у  оквирима
дозвољених  вредности  поменутих  урбанистичких показатеља  за  верске  објекте
предвиђено по ПП-у територије града Зајечара (максимум  0,7 и 35%).

2.8.3. Спратност (висина) објеката

Површина катастарске парцеле износи 1.691,00m2.
Тип објекта који  ће  се  градити: верски објекат  Српски  православни  храм,

слободно стојећи објекат и помоћни објекат – санитарни чвор.
Минимално, бочно одстојање објеката до границе суседне парцеле за верски

објекат износи  3,31m. 
Максимална спратност верског објекта је Пр+Гл+Зв.
Висина венца у односу на коту терена је 278,61m апсолутне висине.
Висина венца у односу на коту терена је 13,07m релативне висине.
Висина слемена у односу на коту терена је 280,28m апсолутне висине.
Висина слемена у односу на коту терена је 14,73m релативне висине
Кота пода приземља је на +0,45m од коте нивелете.
Минимално,  бочно одстојање објеката до границе суседне парцеле за

помоћни објекат износи  0,73m. 
Максимална спратност помоћног објекта је П+0.
Висина венца у односу на коту терена је 267,80m апсолутне висине.
Висина венца у односу на коту терена је 2,70m релативне висине.
Висина слемена у односу на коту терена је 269,37m апсолутне висине.
Висина слемена у односу на коту терена је 4,27m релативне висине
Кота пода приземља је на +0,20m од коте нивелете.

2.8.4. Паркирање

Паркирање возила је предвиђено унутар парцеле. Предвиђена су пет паркинг
места (5ПМ), од растер елемената, од чега 2ПМ за особе са инвалидитетом.

Димензије паркиг места су за  косо  паркирање,  2,3m x  6,0m,  као  и  за
паркирање паралелено уз коловоз.

2.8.5. Проценат зелених површина

У обухвату  Урбанистичког пројекта једино зеленило представљају парковске
зелене  површине,  односно  зелене  површине  јавног  коришћења,  које  ће  се
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формирати  у  простору  око  верског  објекта, поред приступне саобраћајнице  и  у
самом простору комплекса.

Ради  безбедности  саобраћаја  дрвеће  садити  2,0m  од  ивице  коловоза,  а
шибље 2,0m од ивице зелене траке. Растојање стабала од објеката не би требало
да  буде  мање  од  4,5-7,0m,  што  зависи  од  избора  врста.  Растојање  између
дрворедних садница је најмање 5,0m, а у зависности од врсте креће се од 5-15,0m.
Композициони принципи озелењавања треба да стварају максималне погодности за
заштиту од буке и прашине. Заштитно зеленило треба да  чине претежно аутохтоне
листопадне врсте.

У зони ужег простора  око објеката су формиране  колско-пешачке површине
ради лакше  комуникације у  оквиру  комплекса  и  треба  да  садржи  минимум  30%
зеленила.  Изоставља се садња високе вегетације.

Слободне  травнате  површине унутар  простора треба  допунити  са
декоративном партерном вегетацијом  листопадних и  четинарских  врста,  цвећа  и
перена.

 Услови за уређење и подизање зеленила 

Обавезна  израда  главних  пројеката  озелењавања,  који  ће  детерминисати
прецизан избор и количину дендролошог материјала,  његов просторни распоред,
технику садње, мере неге и заштите, предмер и предрачун.

Озелењавање ускладити са подземном и надземном инфраструктуром према
техничким нормативима за пројектовање зелених површина.

Табела 9. Дрвеће и шибље садити на удаљености од одређених инсталација и то:

Дрвеће Шибље
Водовода 1,5 m
Канализације 1,5 m
Електрокаблова 2,5 m 0,5 m
ТТ мреже 1,0 m

Избор  дендролошког  материјала  оријентисати  на  аутохтоне  и  предложене
врсте.

Саднице треба да буду I класе, минимум 4-5 година старости.
Ако дође до потребе измештања постојећих садница, трошкови измештања

падају на терет инвеститора.
Зелене површине  заузимају део парцеле у површини од П =  1.029,00m2,

односно 60,85%.

2.9. НАЧИН УРЕЂЕЊА СЛОБОДНИХ И НЕИЗГРАЂЕНИХ ПОВРШИНА

Слободне и неизграђене површине,  површине  које  нису  заузете  објектом
цркве,  помоћним  објектом  –  санитарним  чвором,  пешачким  стазама,  платоом,
саобрћајницом и паркингом, су планиране за озелењавање.

Испред  улаза  у  цркву предвиђен  је  плато.  Плато  и  колско  пешачке  стазе
поплочавају се бетонским елементима (бехатон плочама) безбедним за коришћење
у свим временским условима. Уз колско-пешачку саобраћајницу планирана је јавна
чесма, са одводом воде у зелене површине.

Колски приступ се поплочава, док су паркинг места са растер плочама бетон –
трава.

Тротоари око цркве се бетонирају.
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На зеленим површинама уз колско – пешачке стазе  и улазни плато могу се
поставити клупе за одмор.

Детањно урбанистичко решење простора дато је у графичком прилогу бр. 4. -
„Партерно уређење“.

2.10. НАЧИН ПРИКЉУЧЕЊА НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ

2.10.1.  Саобраћајна инфраструктура

   Катастарска  парцела  број  3833 КО  Шипиково  орјентисана  је  према
некатегорисаном путу катастарска ознака број 3807 КО Шипиково, који тангира ову
парцелу са источне стране, и у власништву је града Зајечара.

Такође,  предметна катастарска парцела оријентисана је  и  према државном
путу II А реда Зајечар - Вељково, који тангира ову парцелу са јужне стране, на који
има нерегулисан приступ преко кп. бр. 3841 КО Шипиково. Напомена: за кп. бр. 3832
и 3841 КО Шипикови постоји захтев Градске управе Зајечар  IV/04 бр.  147/2019 од
12.12.2019.г.,  Републичком геодетском заводу СКН Зајечар,  за претварање права
коришћења  у  право  јавне  својине  Града  Зајечара.  Након  решавања  имовинско
правних односа кп. бр. 3841 КО Шипиково,  биће у функцији катастарске парцеле
3833 КО Шипиково, на којој ће бити изграђен храм Светог Пророка Илије, главни
улаз у порту бити преко ове парцеле, на којој ће се организовати паркинг простор са
већим бројем паркинг места. На овај начин би се озваничио и ставио у функцију
вишедеценијски улаз у парцелу.

До предвиђених паркинг простора (5ПМ) по јужном ободу парцеле, долази се
колско - пешачком комуникацијом минималне ширине 3,5m (против пожарни пут).

2.10.2. Електроенергетска инфраструктура

Према условима за потребе израде Урбаистичког пројекта издатих од ЕПС
дистрибуције,  огранак  ЕД Зајечар, број 8.У.1.1.0-Д.10.08-43715/3-2020 од
02.03.2020.г.  за  потребе  прикључења  планираног  објекта  на  дистрибутивни
системелектричне енергије, неопходно је: 
-Услови  које треба да задовољи објекат да би се могао изградити прикључак: напон
на који се прикључује објекат: 0,4kV; Максимална снага: 17,25kW; Називна струја
главних осигурача 25А; Фактор снаге: 0,95.
-Опис простора који је странка обавезна да обезбеди за смештај прикључка: нови
полиестрски орман IMO – 1 на постојећем АБ стубу НН мреже на јавној површини из
ТС 10/0,4kV „Шипиково“ .
-  Услови  заштите  од  индиректног  напона  додира,  преоптерећења  и  пренапона:
заштита од индиректног  напона додира по избору пројектанта,  одговарајућа фид
сколопка и одговарајући аутоматски осигурачи.
- Услови постављања инсталације у објекту које је странка обавезна да обезбеди
иза  прикључка:  Заштитне  уређаје  на  разводној  табли  (РТ)  инсталације  објекта
прилагодити главним осигурачима на мерном месту инизвести у складу са важећим
техничким  прописима.  Од  ормана  до  мерног  местта  (ОММ)  до  РТ  у  објекту
обезбедити четворожилни вод максималног пресека 16mm2 одговарајућег типа. У РТ
обезбедити  прикључне  стезаљке  за  увезивање  фазних  (L1,  L2,  L3) проводника,
заштитног  (РЕ)  и  неутралног  (N) проводника.  Уколико  странка  жели  непрекидно
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напајање свих уређаја неопходно је да обезбеди алтернативно агрегатско напајање
истих, са обавезном уградњом одгаоварајуће блокаде од продора агрегата у ДЦЕЕ.
- Технички  услови:  Врста  прикључка  –  типски,  Т1Б;  Карактер  прикључка:  трајни;
Место  прикључка  објекта;  мерни  орман,  иза  мерног  уређаја;  Место  везивања
прикључка  на  систем:  постојећи  АБ  стуб  НН  мреже  на  јавној  површини  из  ТС
10/0,4kV „Шипиково“.

Технички  опис  прикључка  и  потребни  радови  и  мере  на  постојећим
електроенергетским објектима ради стварања услова за извођење радова на објекту
за који се издају технички услови, дати су у техничким условима ЕД Зајечар, који се
налазе у документацији овог Урбанистичког пројекта.

2.10.3.Телекомуникациона инфраструктрура

На основу издатих података о постојећем стању телекомуникационе мреже и
издавање техничких услова за прикључење на телекомуникациону мреже од стране
“Телеком Србија”, Дирекција за технику, сектор за фиксну приступну мрежу, Служба
за планирање и изградњу мреже Ниш, бр. А334-67375/2-2020 од 24.02.2020.г.., дати
су следећи техничкиуслови за пројектовање и извођење радова - извод:

1. Тренутно у насељу Шипиково у раду су фиксни телефони у бежичној ЦДМА
технологији.

2.  У зони извођења радова на кп.  Бр.  3833 КО Шипиково нема постојећих
телефонских каблова у финкцији који су у власништву „Телекома србија“ а,д,.

Детаљнији  услови  дати  су  у  условима  Телекома  Србије  који  се  налазе  у
документацији овог Урбаистичког пројекта.

2.10.4.Топлификациона инфраструктура

На предметној локацији не постоји топлификациона инфраструктура.

2.10.5. Водоводна и канализациона инфраструктура

На основу Услова издатих од стране јавног комуналног предузећа “Водовод”
Зајечар, бр. 292 од 10.02.2020.г., кп. бр. 3833 КО Шипиково има изграђен прикључак
на водоводну мрежу који задовољавају потребе новог објекта. Уколико се предвиђа
изградња  хидрантске  мреже  потребно  је  о  трошку  инвеститора  извршити
реконструкцију прикључка и уградњу комбинованог водомера Ø80/3/4“,

Насеље Шипиково нема изграђене канализационе мреже у надлежности ЈКП
„Водовод“ Зајечар.

Прикупљање одпадних вода  из  планираног  санитарног  чвора  вршиће  се  у
водонепропусну  септичку  јаму,  за  чију  локацију  је  добијена  сагласност  Градске
управе града Зајечара, Одељења за комуналну милицију и инспекцијске послове,
која је приложена у документацији Урбанистичког пројекта.

Уз колско-пешачку саобраћајницу планирана је јавна чесма, са одводом воде
у зелене површине

Детаљнији услови дати су у условима Јавног комуналног предузећа „Водовод“
Зајечар, који се налазе у документацији овог Урбаистичког пројекта.
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2.11. ИНЖЕЊЕРСКО – ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ

На кп.бр.3833 КО Шипиково у Шипикову изграђен је 1907. године Православни
храм  Св.  Пророка  Илије  који  је  одлуком Српске  православне  цркве  –  Епархије
Тимочке  уклоњен због  дотрајалости  конструкције  од које  је  био саграђен објекат
храма  (бондрук систем),  грађевинска  инспекција  је  такође  наложила  његово
уклањање из безбедоносних разлога, због могућности урушавања.

Почетком 2000. године започета је изградња новог објекта на истој локацији. У
овој  фази  градње  урађена  је  само  темељна  конструкција  објекта,  закључно  са
армирано  бетонском плочом у  нивоу подне конструкције.  Почетком 2015.  године
планиран је  наставак градње, али се  обиласком терена приметило да изграђена
темељна конструкација има доста оштећења у виду пукотина и одвајања сокленог
зида (од шупљих бетонских блокова) од саме плоче и тракастих темеља.

Градска  управа  Града  Зајечара,  Одељење  за  урбанизам,  грађевинске  и
комунално–стамбене послове формира 22.04.2015. године петочлану комисију ради
утврђивања  стања на  терену и  давања мишљења о  даљем току  градње.  Након
обиласка терена и сагледавања изведених радова, Комисија констатује да је у овој
фази градње неисплативо вршити санацију темељне конструкције већ да треба исту
уклонити,  тј.  порушити.  Нову  локацију  објекта  треба  одредити  након  израде
Геомеханичког елабората.

У  јуну  2015.  године  Друштво  за  геолошка  истраживања  и  инжењеринг
„Геоинжењеринг″ доо Ниш, израђује Геомеханички елеаборат у коме се констатује
да  се  изграђени  темељи  налазе  на  нестабилном  тлу  и  да  је  промена  локације
оправдана  и  нужна.  Предложено  је  да  се  објекат  делимично  дислоцира  према
западу  на  тлу  које  може  да  задовољи  темељење  објекта  (Прилог:  Ситуациони
планса положајем истражних бушотина). Предлог је био да темељна конструкција
буде армирано бетонска контраплоча. Из овог разлога, а на основу геомеханичког
елабората, нова локација храма је померена западно од положаја започетог храма
2000.  године,  уз  сагласност  и  благослов  владике  Епархије  Тимочке,  којој  ова
Црквена општина припада.
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2.12. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

У  планском  простору  нема  заштићених  нити  предложених  за  заштиту
природних  добара,  као  ни  посебно  вредних  делова  природе,  тако  да  се
Урбанистичким пројектом не предвиђају посебне мере заштите.

Планирани радови нису у супротности са донетим прописима и документима
из  области  заштите  природе.  Мере заштите животне средине заснивају се на
очувању природних вредности при изградњи нових објеката и унапређеју животне
средине, применом мера и правилин коришћењем простора.

Заштита и унапређење животне средине оствариће се побољшањем њеног
укупног квалитета,  а посредно и њених основних елемената:  ваздуха,  воде,
земљишта и живог света. 

При  изградњи новог  објекта  мора  се  водити  рачуна  о  обезбеђењу услова
заштите.  Забрањено је  одлагање и депоновање свих врста отпада ван простора
опредељених за ту намену, на Планском подручју, непосредном и ширем окружењу.

Грађевински отпад и вишак земље организовано прикупљати према условима
надлежног  комуналног  предузећа  и  са  локације  уклањати  у складу  са  важећом
Одлуком органа локалне самоуправе.

Обезбедити контејнере за сакупљање отпада са карактеристикама
секундарних сировина (папир,  картон,  стакло,  пластика). Сакупљени рециклабилни
отпад предавати овлашћеним оператерима, уз евиденцију и Документ о кретању
отпада.  Комунални  отпад,  који ће настајати на  локацији  као  последица  боравка
људи одлагати  у  контејнере  са  поклопцем.  Евакуацију из  комплекса  вршити на
контролисан начин,  према условима  надлежног  комуналног  преузећа,  што  мора
бити потврђено Уговором о пружању услуга. 

На планском подручју није дозвољена прерада, рециклажа ни складиштење
отпадних  материја.  У оквиру  предметног  комплекса  није  дозвољено  спаљивање
отпада и других горивих материјала.

2.13. МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА

Према ПП-у територије града Зајечара:
На територији града Зајечара налазе  се  бројни  верски  оббјекти,  као

евидентирана културна добра, између осталих и Црква Светог Илије у Шипикову,
саграђена 1907.г.

На  основу  Решења  о  утврђивању  услова  за  преузимање  мера  техничке
заштите бр. 284/2-02 од 06.07.2020.г. од стане Завода за заштиту споменика културе
Ниш, каже се да је:

„Црква  Св.  Илије  у  Шипикову  подигнута  је  1907.г.евидентирана  је  у
документацију  Завода  за  заштиту  споменика  културе  као  добро  за  које  се
предпоставља  да  поседује  споменичка  својства.  Као  такво  је  и  наведено  у
списковима  за  израду  планске  документације  града  Зајечара.  Међутим,
валоризације  овог  објекта  није  дошло  из  више  разлога,  који  су  ирелевантни  за
реализацију предметног Урбанистичког пројекта.

У периоду пре 2000.г.  дошло је до уклањања овог објекта из безбедносних
разлога, а по налогу грађевинске инспекције.
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На самом локалитету константовано је да постоје нови темељи храма који су
изграђени 2000.г., али није познато да ли су темељи на месту старе цркве саграђене
1907.г.

На самом локалитету константовано је да су започети радови на изградњи
новог храма, западно од бетонских темеља.

На  oснову  наведених чињеница,  а  у  поступку  израде  и  реализације
предметног  Урбанистичког  пројекта,  нема  поссебних  услова  са  аспекта  заштите
културних добара.

 Општа  мера  заштите  културних  добара  и  добара  која  уживају  предходну
заштиту прописују се неизоставне Законом дефинисане обавезе:

- У случају да се приликом извођења радова открије до сада неевидентиран
локалитет или неки његов део, подносилац захтева је дужан да обустави радове на
том месту и да без одлагања о томе обавести Завод за заштиту спомеика културе
Ниш;

- У случају да се радови планирају или изводе на површини на којој се налази
културно  добро или добро које  ужива предходну заштиту,  подносилац захтева је
дужан  да  обезбеди  услове  Завода,  као  и  да  обезбеди  средства  за  предходна
археолошка истраживања, заштиту, чување, публиковвање и презентацију истог, а
што ће се регулисати посебним уговором између Инвеститора и Завода.

С  обзиром  на  специфичност  читаве  ситуације,  а  уколико  се  планирају
земљани  радови  на  простору  кп.  бр.  3833  КО Шипиково,  сматрамо  да  би  било
неопходно у том случају планирати археолошко праћење тих земљаних радова.“

Саставни део урбанистичког пројекта је и Решење о утврђивању услова за
преузимање мера техничке заштите, Завода за заштиту споменика културе Ниш.

2.14. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

Да би се обезбедила заштита од пожара потребно је примењивати следеће
смернице:  при  изградњи  објеката  поштовати  важеће  прописе  противпожарне
заштите,  правилним  размештајем  објеката  на  прописаним  одстојањима  од
суседних  објеката  смањити  опасност  преношења  пожара,  у  склопу  изградње
мреже  водоводних  инсталација  реализовати  противпожарне  хидранте,  лако
запаљиве и експлозивне материје складиштити и чувати под законом прописаним
условима  уз  одговарајућу  сагласност  надлежних  органа  на  планиране  мере
заштите од пожара.

Посебне мере заштите од пожара приликом изградње спроводе се применом
одредаба важећих закона који се односе на заштиту од пожара (Закона о заштити
од пожара (''Сл.гласник РС '' бр. 111/09 и 20/15) , Закона о ванредним ситуацијама,
Правилника о техничким нормативима за  хидрантску мрежу за  гашење пожара
(''Сл. Лист СФРЈ '' бр. 30/91), Правилник о техничким нормативима за електричне
инсталације ниског напона (''Сл. Лист СФРЈ '' бр. 53 и 54/88 и 28/95) , Правилник о
заштити  објеката  од  атмосферског  пражњења  (''Сл.  Лист  СРЈ  ''  бр.  11/96),
Правилник о техничким нормативима за  приступе  путеве,  окретнице и уређене
платое  за  ватрогасна  возила  у  близии  објекта,  повећаног  ризика  од  пожара
(''Сл.гласник РС '' бр. 8/95), Правилник о техничким нормативима за заштиту од
статичког  електрицитета  (''Сл.  Лист  СФРЈ ''  бр.  62/73),  Правилник  о  техничким
нормативима за изградњу нисконапонских надземних водова (''Сл. Лист СФРЈ '' бр.
6/92),  Правилник  о  техничким  нормативима  за  изградњу  надземних

12



електроенергетских водова називног напона од 1kV  до 400kV  (''Сл. Лист СФРЈ ''
бр.  65/88)  и  (''Сл.  Лист  СРЈ''  бр.  18/92) Правилнико  начину  израде  техничке
документације за објекта високоградње (''Сл.гласник РС '' бр. 15/08) .

На  основу  обавештења  од  стране  Министаства  унутрашњих  послова,
Сектора  за  ванредне  ситуације  у  Зајечару  09.11.1  бр.  217.28-1-138/2020  од
16.10.2020.г., за потребе израде урбанистичког пројекта није потребно Мишљење
које садржи услове заштите од пожара и експлозија, али је у поступку издавања
локацијских услова,  потребно  прибавити  посебне  услове  заштите  од  пожара  и
експлозије у складу са чл. 54 Закона о планирању и изградњи.

2.15. ТЕХНИЧКИ ОПИС ПОТРЕБНИХ РАДОВА НА ОБЈЕКТИМА КОЈИ СЕ       
ГРАДИТИ

На кп. бр. 3833 КО Шипиково у Шипикову започета изградња верског објекта
цркве Светог пророка Илије на месту постојећег објекта, који је порушен по налогу
грађевинске  инспекције  из  безбедоносних  разлога.  Изграђен  је  темељ  и  са
радовима се стало. Када су се створили услови за наставак градње, утврђено је да
су се  појавиле  напрслине  у  темељном зиду,  па  се  из  тог  разлога  одустало  од
наставка радова. Изграђен је нови темељ на коме су настављени радови.

Димензије објекта су у основи приземља са улазним тремом око ((11,0m x
8,10m) +  (2  х  ((1,942m х  3,14) /2)) +  ((2,982m  x  3,14)/2))  +  (1,9m  x3,9m),  бруто
површине П=122,40m2.  Димензија у основи галерије око (2,27m x 8,10m + 1,20m x
4,30m),  бруто  површине  П=30,40m2,  и  димензија у  основи  звоника  око  (3,00m x
3,00m),  бруто површине  П=9,00m2.  Укупна  бруто  развијена гађевинска површина
износи  П=170,80m2. Класификационе  ознаке  127210  класе  „В“.  Висина  слемена
15,57m, висина венца 13,07m. Кота пода приземља је на 0,55m од терена.
*Tемељ – систем контра плоче, изграђен према статичком прорачуну.
*Koнструкција –  Зидана од пуне  опеке д=38cm обострано  малтерисана,  са
укрућеним хоризонталними вертикалним серклажима. Таванска конструкција свода
предвиђена је као АБ таваница д=15cm, изнад централног дела и купола, д=12cm,
изнад олтара и певница. 

*Кров -  Основни је двоводан,  са падом   кровних равни према  дворишту,  док су
кровови изнад олтара и певница вишеводни, а изнад звоника је четвороводан.
*Кровна конструкција – Дрвена, од четинара II класе.
*Kровни покривач - Бибер цреп.
*Фасаде - Малтеришу и боје фасадексом.
*Столарија -  Нова столарија је дрвена од ламиниране борове грађе застакљена
термопан стаклом. Улазна врата су од храстове грађе. Проветравање и осветлење
просторија  је природно, са отворима према пројекту. 

Поред  цркве  на  предметној  парцели  предвиђена  је  и  изградња  помоћног
објекта објекта (П+0) – санитарног чвора, димензија у основи приземља око (3,82m
x 2,82m), бруто површине П=11,00m2, висина слемена 4,27m, висина венца 2,82m,
кота  пода  приземља  је  на  0,20m  од  терена,  и  водонепропусне  септичке  јаме
димензија у основи око (2,90m x 1,50m),  бруто површине П=4,35m2 и  запремине
В=8,00м3.
*Tемељ – тракасти темељ, изграђен према статичком прорачуну.
*Koнструкција  –  Зидана  од  пуне  опеке  д=25cm  обострано  малтерисана,  са
укрућеним  хоризонталними  вертикалним  серклажима.  Таванска  конструкција
предвиђена је као АБ таваница д=20cm. 
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*Кров - Основни је двоводан, са падом  кровних равни према  дворишту.
*Кровна конструкција – Дрвена, од четинара II класе.
*Kровни покривач - Бибер цреп.
*Фасаде - Малтеришу и боје фасадексом.
*Столарија - Нова столарија је дрвена од ламиниране борове грађе застакљена
термопан  стаклом.  Проветравање  и  осветлење  просторија  је  природно,  са
отворима према пројекту.

2.16. УСЛОВИ И МЕРЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Овим урбанистичким пројектом стварају се услови за утврђивање Локацијских
услова  на  основу  којих  ће  се  израдити  пројектна  документација  за  добијање
Грађевинске  дозволе за изградњу  верског  објекта  –  Српски  православни  храм
Светог Пророка Илије (Пр+Гл+Зв) у Шипикову, и помоћног објекта П+0 – санитарни
чвор, чија ће реализација тећи у неколико фаза. У  првој  фази  израдиће  се
неопходна  техничка  документација  на  основу  које  ће  се  добити грађевинска
дозвола за изградњу  верског  објекта (Пр+Гл+Зв) и  помоћног  објекта  П+0  –
санитарни  чвор,  у  Шипикову.  У другој фази,  а на основу добијене грађевинске
дозволе извршиће се изградња верског објекта – Српски православни храм Светог
Пророка Илије (П+Гл+Зв) и помоћног објекта П+0 – санитарни чвор. Трећа  фаза
односи  се  на  уређење  преосталог  дела  парцеле  и  то  уређењем зелених  и
поплочаних површина.  Четврта фаза обухвата  подношење захтева за  издавање
Употребне дозволе за изграђени објекат.

Март  2021.г..                                                                            Одговорни урбаниста
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3. ГРАФИЧКИ ДЕО
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ГРАД ЗАЈЕЧАР

К О  ШИПИКОВО

 КАТАСТАРСКО ТОПОГРАФСКИ ПЛАН

                                  КП.БР.3833

ДЕЦЕМБАР  2019

                                    ИЗРАДИО

       ДОО,,ГЕОИСТОК,, ЗАЈЕЧАР

                         СТРУК. ИНЖ. ГЕОДЕЗИЈЕ ДАРКО МИЛЕНКОВИЋ

ЦРКВА СВЕТОГ ПРОРОКА ИЛИЈЕ

ТЕМЕЉ

Граница урбанистичког пројекта

01054/19/УП УП
датум:број пројекта: размера: број цртежа:

Зоран Јовановић
дипл. инж. арх.

назив прилога:

P=1:500
шифра пројекта:

потпис:

Одговорни урбаниста:

ИНВЕСТИТОР
Српска Православна црква - Епархија Тимочка
Тимочке буне бр. 6, Зајечар

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СРПСКОГ
ПРАВОСЛАВНОГ ХРАМА СВЕТОГ ПРОРОКА ИЛИЈЕ
НА КП. БР. 3833 KO ШИПИКОВО У ШИПИКОВУ

Сарадници:

Март,
2021

ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА СА ГРАНИЦОМ
ОБУХВАТА

= 1 : 500
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02054/19/УП УП
датум:број пројекта: размера: број цртежа:

Зоран Јовановић
дипл. инж. арх.

назив прилога:

P=1:250
шифра пројекта:

потпис:

Одговорни урбаниста:

ИНВЕСТИТОР

Српска Православна црква - Епархија Тимочка
Тимочке буне бр. 6, Зајечар

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СРПСКОГ
ПРАВОСЛАВНОГ ХРАМА СВЕТОГ ПРОРОКА ИЛИЈЕ
НА КП. БР. 3833 KO ШИПИКОВО У ШИПИКОВУ

Сарадници:

Март,
2021

= 1 : 250

РЕГУЛАЦИОНО НИВЕЛАЦИОНО
РЕШЕЊЕ



Интерна колско - пешачка саобраћајница
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Граница урбанистичког пројекта

Регулациона линија

Изгарадња верског објекта П+Гл+Зв  П=122,40m²

Постојећи темељ који се уклања П=116,00m²

Грађевинска линија
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03054/19/УП УП
датум:број пројекта: размера: број цртежа:

Зоран Јовановић
дипл. инж. арх.

назив прилога:

P=1:250
шифра пројекта:

потпис:

Одговорни урбаниста:

Сарадници:

Март,
2021

= 1 : 250

ПРИКАЗ САОБРАЋАЈА И КОМУНАЛНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ СА ПРИКЉУЧЦИМА

НА СПОЉНУ МРЕЖУ

ИНВЕСТИТОР

Српска Православна црква - Епархија Тимочка
Тимочке буне бр. 6, Зајечар

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СРПСКОГ
ПРАВОСЛАВНОГ ХРАМА СВЕТОГ ПРОРОКА ИЛИЈЕ
НА КП. БР. 3833 KO ШИПИКОВО У ШИПИКОВУ



Интерна колско - пешачка саобраћајница
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Граница урбанистичког пројекта

Регулациона линија

Изгарадња верског објекта П+Гл+Зв  П=122,40m²

Грађевинска линија
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04054/19/УП УП
датум:број пројекта: размера: број цртежа:

Зоран Јовановић
дипл. инж. арх.

назив прилога:

P=1:250
шифра пројекта:

потпис:

Одговорни урбаниста:

Сарадници:

Март,
2021

= 1 : 250

ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ

ИНВЕСТИТОР

Српска Православна црква - Епархија Тимочка
Тимочке буне бр. 6, Зајечар

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СРПСКОГ
ПРАВОСЛАВНОГ ХРАМА СВЕТОГ ПРОРОКА ИЛИЈЕ
НА КП. БР. 3833 KO ШИПИКОВО У ШИПИКОВУ



ЦРКВА СВЕТОГ ПРОРОКА ИЛИЈЕ

ТЕМЕЉ

Граница урбанистичког пројекта

05054/19/УП УП
датум:број пројекта: размера: број цртежа:

Зоран Јовановић
дипл. инж. арх.

назив прилога:

P=1:500
шифра пројекта:

потпис:

Одговорни урбаниста:

ИНВЕСТИТОР
Српска Православна црква - Епархија Тимочка
Тимочке буне бр. 6, Зајечар

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СРПСКОГ
ПРАВОСЛАВНОГ ХРАМА СВЕТОГ ПРОРОКА ИЛИЈЕ
НА КП. БР. 3833 KO ШИПИКОВО У ШИПИКОВУ

Сарадници:

Март,
2021

ОРТОФОТО СНИМАК СА ГРАНИЦОМ
ОБУХВАТА

= 1 : 500



4. ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ



  

И Н Г О С Т А Т И К А 
Биро за пројектовње и инжењеринг 

23. Дивизије  17, 19000 Зајечар 

Драгослав Јовановић ПР 

+381 64 15 15 171 

+381 19 421 600 

dragza©mts.rs 

матични број: 623 86 166       

пиб: 109 727 397 

текући рачун: Raiffeisenbank 

265451031000054779 
 

 

0.1. НАСЛОВНА СТРАНА ГЛАВНЕ СВЕСКЕ ИДП 

 ГЛАВНА СВЕСКА 

инвеститор: 
Српска Православна црква–Епархија Тимочка, 

Тимочке буне бр.6, Зајечар 

објекат: 
Верски објекат, Српски православни храм 

Пр+Гл+Зв, на кп.бр.3833 КО Шипиково у Шипикову 

врста техничке 
документације: 

ИДР Идејно решење  

назив и ознака 
дела пројекта: 

0 – ГЛАВНА СВЕСКА  

За грађење / 
извођење радова 

Нова градња  

пројектант: 
,,ИНГО СТАТИКА” 

Биро за пројектовање и инжењеринг 
23. дивизије број 17. Зајечар 

одговорно лице 
пројектанта: 

Драгослав Р. Јовановић, Предузетник 

печат: потпис: квалификовани електронски потпис: 

   

главни пројектант: Вукосав Јаначковић, дипл.инж.арх. 

број лиценце: 300 1434 03 

лични печат: потпис: квалификовани електронски потпис: 

 

  

број техничке 
документације: 

03/2020/ИДР 

место и датум: У Зајечару, Септембар, 2020. године 
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0.2.   САДРЖАЈ ГЛАВНЕ СВЕСКЕ 

 

0.1. Насловна страна главне свеске 

0.2. Садржај главне свеске 

 Општа документација 

0.3. Одлука о одређивању главног пројектанта 

0.4. Изјава главног пројектанта 

0.5. Садржај техничке документације 

0.6. Подаци о пројектантима 

 Текстуална документација 

0.7. Општи подаци о објекту 

0.8.  Сажет технички опис 
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ОПШТА  ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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0.3.  ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТАНТА 
 

На основу члана128а. Закона о планирању и изградњи (,,службени гласник РС”, бр. 
72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–одлука 
УС,  98/2013–одлука УС, 132/14 и 145/14) и одредби правилника о садржини, начину и 
поступању израде и начину вршења техничке контроле документације према класи и 
намени објекта (,,Службени гласник РС” бр. 23/15,17/15,58/16 и 96/16 р.73 од 11.октобра 
2019.) као: 
 
 
 

Г Л А В Н И    П Р О Ј Е К Т А Н Т 
 
 
 

за израду ИДР Идејног решења за изградњу верског објекта, Српског 
православног храма Светог пророка Илије, Пр+Гл+Зв, на кп.бр.3833 КО Шипиково у 
Шипикову, одређује се: 
 
 
 
Вукосав Јаначковић, дипл.инж.арх. ......................................................... 300 1434 03 
 
 
 

 
 
 
 
  

Инвеститор: 
Српска Православна црква–Епархија Тимочка, 

Тимочке буне бр.6, Зајечар 

Одговорно лице/заступник: Урош Памучар, секретар СПЦ ЕТ 

Печат одговорног лица: Потпис: 

 
 

 
 
 
  

Место и датум: У Зајечару, септембар, 2020. године 



Идејно решење Главна свеска 
бр. пројекта 03/2020 

ИНГО СТАТИКАǀ Биро за пројектовање и инжењеринг  

 
0.4.  ИЗЈАВА ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТАНТА ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА 
 
 

Главни пројектант Идејног решења за изградњу  верског објекта, Српског 
православног храма Светог пророка Илије, Пр+Гл+Зв, на кп.бр.3833 КО Шипиково у 
Шипикову 
 
 
 

Вукосав Јаначковић, дипл.инж.арх. 
 
 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 
 

да су делови идејног решења међусобно усаглашени, да подаци у главној 
свесци одговарају садржини пројекта и да су пројекту приложени 

одговарајући елаборати и студије 
 
 
 

0. ГЛАВНА СВЕСКА бр.03/20 ИДР 

1 ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ бр.03/20 ПА 

      

      

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Главни пројектант: Вукосав Јаначковић, дипл.инж.арх. 

Број лиценце: 300 1434 03 

Лични печат: Потпис: 

  

Број техничке документације: 03/2020 

Место и датум: Зајечар, септембар 2020.године 
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0.5.  САДРЖАЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 
 
 
 

0. ГЛАВНА СВЕСКА бр.03/20 ИДР 

1/1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ бр.03/20 ПА 
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0.6.  ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТАНТИМА 
 
 
0. ГЛАВНА СВЕСКА:  
Пројектант:    ,,ИНГО СТАТИКА” Зајечар 
Главни пројектант:   Вукосав Јаначковић, дипл.инж.арх. 
Број лиценце:   300 1434 03 
 
Лични печат:     Потпис: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ:  

Пројектант:    ,,ИНГО СТАТИКА” Зајечар 
Одговорно пројектант:  Вукосав Јаначковић, дипл.инж.арх. 
Број лиценце:   300 1434 03 
 
Лични печат:     Потпис: 
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ТЕКСТУАЛНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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0.7. ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ 
 
ОПШТИ ПОДАЦИ 

Тип објекта Слободно стојећи објекат 

Врста радова Изградња објекта 

Категор. објекта Категорија „В“   (V) 

Класификација 
појединих делова 
објекта 

учешће у укупној површини објекта (%): 

100% 
127210 – Цркве, капеле, џамије, синагоге, 

катедрале итд. 

Назив просторног 
односно урбанист. 
плана 

Просторни план територије града Зајечара (’’Сл. лист града 
Зајечара’’, бр.15/12) 

Место Шипиково 

Број катаст. парцеле и 
катастарска општина 

кп.бр.3833 КО Шипиково 

Број катаст.парцеле / 
списак катаст. 
парцела и катаст. 
општина преко којих 
прелазе прикључци за 
инфраструктуру 

/ 

Број катаст. парцеле / 
списак катаст. 
парцела и катаст. 
општина на којој се 
налази прикључак на 
јавну саобраћајницу  

/ 

 

 

ПРИКЉУЧЦИ НА ИНФРАСТРУКТУРУ: 

 

Прикључак на водоводну мрежу Објекат се прикључује преко прикључка 
на водоводну мрежу – задржава се 
постојећи прикључак без повећања 
капацитета 

Прикључак на канализациону мрежу Црква–не треба/ WC–Објекат се 
прикључује на септичку јаму 

Прикључак на нисконапонску електро 
мрежу 

Објекат се прикључује преко постојећег 
прикључка на електро мрежу – задржава 
се постојећи прикључак без повећања 
капацитета 
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ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ: 
 

локацијски услови   бр: 
датум: 

 бр: 
датум: 

 бр. 
датум: 

 

 

 

САГЛАСНОСТИ: 

Обавезне сагласности:   бр. 
датум: 

 бр. 
датум 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ 

Димензије 
објекта: 

Укупна површина парцеле: 1.691,00 м² 

Укупна БРГП надземно: 181,80 м² 

Укупна БРУТО изграђена површина: 181,80 м² 

Укупна НЕТО површина: 142,24 м² 

Површина приземља: 133,40 м² 

Површина земљишта под објектом 
црква/заузетост: 

122,40м² 

Површина земљишта под објектима: 
црква и пољски WC/заузетост: 

133,40 м² 

Спратност (надземних и подземних 
етажа): 

Пр+Гл+Зв 

Висина објекта (венац, слеме, 
повучени спрат и др.) према 
локацијским условима:  

14,725/9,605m1 

Апсолутна висинска кота (венац, 
слеме, повучени спрат и др.): 

280,275/275,155m1 

Спратна висина: 3,01/7,91 м1 

Број функционалних јединица/ број 
станова: 

1 верски објекат 

Број паркинг места: 5 

Материјализација 
објекта: Материјализација фасаде: 

продужни малтер, 
зарибани фасадни 

малтери 

Оријентација слемена: исток–запад 
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Нагиб крова: 32º 

 
Материјализација крова: 

фалцовани цреп 

Проценат 
зелених 
површина: 

  60,85% 

Индеx 
заузетости: 

    7,89% 

Индекс 
изграђености: 

   0,11 

Друге карактер. 
објекта: 

  

Предрачунска 
вредност објекта: 

15.000.000,00ДИН. БЕЗ ПДВ-А  
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0.8. САЖЕТ ТЕХНИЧКИ ОПИС 
 

за изградњу верског објекта, Српског православног храма Светог пророка Илије, 
Пр+Гл+Зв, на кп.бр.3833 КО Шипиково у Шипикову 

 
 НАМЕНА ОБЈЕКТА ВЕЛИЧИНА И СПРАТНОСТ 

Објекат је верске природе. Предвиђен је за верске обреде села Шипиково. 
Габарит објекта је разуђен са уписаним православним крстом. Мере описаног 

правоугаоника су 13,77x11,98 м (без улазне надстрешнице), тј.16,23x11,98 м (са 
надстрешницом и улазним степеницама.  

Спратност објекта је: приземље цркве, наос (Пр+0). 
 

ЛОКАЦИЈА ОБЈЕКТА  
 Објекат се гради на кп.бр.3833 КО Шипиково. Положај објекта је одређен започетом 
изградњом. 
 Прилаз објекту је са сеоског пута на источној страни од објекта. За улаз у објекат је 
предвиђена интерна саобраћајница са паркинзима за путничке аутомобиле. 
 У односу на терен, приземље објекта је подигнуто за 45 цм. У односу на прилазну 
саобраћајницу, објекат је подигнут за 2,0 м. 
 Терен за изградњу објекта се благо уздиже од сеоског пута. Терен је погодан за 
локацију Храма. Нема потребе за изградњом посебних објеката за заштиту самог храма 
нити за заштиту суседних објеката. 
 У односу на регулациону линију (сеоски пут), објекат је повучен за 9,64 м. 
 

АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ 

Просторије у приземљу храма су: 
 -Отворен, надстрешни улазни простор, 
 -Унутрашњи ходник, 
 -Простор за вернике–наос, 
 -Олтар, 
 -Певница 1, певница 2, 
 -Степениште за галерију, 
 -Продавница свећа и верских реквизита. 
Просторије на коти 3,195 м: 

-галерија 
Просторије звоника: 

-oснова звоника (кота 7,015), 
-основа звоника (кота 10,205). 

 
Чиста висина просторија је усклађена са њиховом наменом:  

-просторија за вернике 4,095-7,895 м. 
-олтар 3,795-6,395 м. 
-певнице 4,095-5,22 м. 
Остале просторије имају висину сходно архитектонским нормама. 
Оријентација просторија је извршена на основу поставке о оријентацији 

православних храмова: улаз са западне стране, олтар на истоку. 
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КОНСТРУКТИВНИ  СИСТЕМ 
Основни конструктивни систем је зидани систем. Зидови се предвиђају од пуне 

опеке. Распоред подужних и попречних зидова је усклађен са правилником за зидане 
конструкције у сеизмичким подручјима. Цео зидани систем је укрућен хоризонталним и 
вертикалним армирано бетонским елементима (серклажима/подвлакама/стубовима). 
Вертикални серклажи полазе од темељне конструкције до завршног серклажа. На звонику 
се вертикални серклажи повезују на сваком нивоу са хоризонталним серклажима и 
подвлакама. Таванска–плафонска конструкција је од армирано бетонског свода д=15 цм. 
изнад централног дела и армирано бетонских купола д=12 цм. изнад олтара и певница 
изливеног преко обзида од пуне опеке дебљине 12цм. 

Темељна конструкција је система темељне контра плоче испод целог објекта. 
Кровна конструкција је дрвена. Кровни конструктивни систем чине кровне столице 

са вертикалним стубовима и рожњачама. Стубови су међусобно повезани дрвеним 
клештима, и укрућени косницама. 
 

КРОВНА  ФОРМА 
Кровну форму чине одвојене кровне равни за сваки део храма. Изнад централног 

дела се издиже највиши двоводни кров. Кровови олтара и певница су из сегмената и 
уливају се у фасадне делове објекта. Кров на улазној надстрешници је двоводан, а кров 
звоника је четвороводан. Нагиб кровних равни је 32 степена и јединствен је за све кровне 
равни.  
 

ПОКРИВАЧ 
За све кровне равни покривач објекта је фалцовани бибер цреп. Цреп мора бити 

добро печен, правилног облика, једре структуре и једнобојан без упијанаја воде. При 
покривању, цреп мора да належе целом површином без гибања. Покривање се изводи са 
везивањем сваког трећег црепа по срединикрова, односно са везивањем сваког црепа при 
окапници и на забатним зидовима. Кров се претходно патоше даскама, а преко патоса се 
постављају косе летве и изолациона трака од водонепропусне паропропусне фолије. У 
оквиру покривача се постављају снегобрани типа по накнадном избору. Снегобрани се 
постављају на свакој кровној равни у три реда, наизменично на сваком другом црепу. 
 
 ХИДРОИЗОЛАЦИЈА ОБЈЕКТА 
 Предвиђено је да се изврши хидроизолација од утицаја капиларне воде из земље 
за све подове на терену. Састав хидроизолације је: 
 -хладан премаз битулитом "А" 
 -кондор-4, варен 
 
 ТОПЛОТНА ИЗОЛАЦИЈА ОБЈЕКТА 
 Објекат се топлотно не изолује. Храм се не греје, у њему се једновремено не 
борави више од 2 сата. 
 

ЛИМЕНЕ ОПШИВКЕ, ОЛУЦИ И ОЛУЧНЕ ЦЕВИ 
Лимене опшивке, олуци и олучне цеви су предвиђени од челичног бојеног и 

пластифицираног лима д=0,6мм. Развијена ширина опшивки се даје посебно за сваку 
позицију у предмеру и предрачуну. Олуци се причвршћују префабриковним кукама од 
бојене и пластифициране челичне траке на сваки рог, а олучне цеви дводелним 
обујмицама на свака 2.0м. 
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ПРИПРЕМА ПОВРШИНА ЗА УНУТРАШЊУ ОБРАДУ И 
УНУТРАШЊА ОБРАДА ПРОСТОРИЈА  
Унутрашње просторије се малтеришу. Зидови се малтеришу кречним малтером у 

два слоја размере 1:3 за основни слој и 1:2 за завршни слој са малим додатком цемента 
(1 лопата на мешалицу). Малтерисање плафона преко куполних и сводастих опека се 
врши у два слоја продужним малтером размере 1:1:5 за оба слоја уз претходно поливање 
ретким цементним малтером (шприц). Завршна унутрашња обрада је у складу са наменом 
просторија. Предвиђене су следеће врсте унутрашне обраде: 

1.   Кречење кречним млеком: 
-просторије звоника 

2.   Бојење зидова и плафона дисперзивним, еколошки испитаним бојама које се 
серазређују водом: 

-све приземне просторије и спратна галерија. 
 

ПРИПРЕМА ПОВРШИНА ЗА СПОЉАШНУ ОБРАДУ 
И СПОЉАШНА ОБРАДА ОБЈЕКТА 
Површине на фасади се малтеришу. Зидови од опеке и бетона се малтеришу 

продужним малтером у два слоја, основни слој размере 1:1:6 и завршни слој 1:1:2. На 
свим ивицама и око прозора, односно отвора се постављају угаоне лајсне.  

Предвиђени системи за завршну обраду фасада су: 
1. Зарибани декоративни малтер за фасаду на бази акрилата и посебних додатака: 

  -све омалтерисане површине. 
2. Кулирпласт на подлози од цементног малтера: 

-сокла на целом објекту. 
 

ПРОЗОРИ: 
Прозори су дрвени од ламинирање борове грађе система за застакљивање 

термоизолационим стаклом (4+12+4) мм. Заптивање крила и прозорског оквира треба да 
буде најмање двоструко са трајним гуменим заптивачима чврсто причвршћеним. 
Заптивање стакала треба да је са еластичним полимер заптивачима који се не скупљају и 
који гарантују сигурност од продора ударних киша и олујне прашине. На споју са зидом 
оквира прозора  предвиђа се заптивање полиуретанском-пурпен масом. 

 
УЛАЗНА  ВРАТА 
Улазна врата се предвиђају од храстове грађе. Оквир врата је у масивном штоку 

8×8 цм. Крила врата су са рамом дебљине мин. 4 цм. и испуном од филунга дебљине мин 
3 цм. Заптивање крила врата и оквира (штока) треба да буде најмање двоструко са 
трајним гуменим заптивачима чврсто причвршћеним. 
Врата се снабдевају квалитетном бравом са цилиндричним улошком. Ручице су металне, 
обојене и пластифициране. 
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САНИТАРНИ ЧВОР 
Основни конструктивни систем је зидани систем, укрућен хоризонталним и вертикалним 
армирано бетонским елементима. Зидови се предвиђају од шупље опеке д=25цм. 
Кровна конструкција двоводног крова је дрвена, а покривач цреп. 
Соларија је од ПВЦ-а застакљена термопан стаклом. 
Вода са кровних равни одводи се олуцима и олучним вертикалама у зелене површине.  
Олучне цеви су предвиђени од челичног бојеног и пластифицираног лима д=0,6мм. 
Санитарне отпадне воде одводе се у водонепропусну септичку јаму, запремине 
V=8,0м3, као што је приказано на графичком прилогу Регулационо нивелационо 
решење. 
  
 
 
Одговорни пројектант: 
 
 



`  

И Н Г О С Т А Т И К А 
Биро за пројектовње и инжењеринг 

23. Дивизије  17, 19000 Зајечар 

Драгослав Јовановић ПР 

+381 64 15 15 171 

+381 19 421 600 

dragza©mts.rs 

матични број: 623 86 166       

пиб: 109 727 397 

текући рачун: Raiffeisenbank 

265451031000054779 
 

 

1.1. НАСЛОВНА СТРАНА ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ 

 ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 

инвеститор: 
Српска Православна црква–Епархија Тимочка, 

Тимочке буне бр.6, Зајечар 

објекат: 
Верски објекат, Српски православни храм, Пр+Гл+Зв,  

на кп.бр.3833 КО Шипиково у Шипикову 

врста техничке 
документације: 

ИДР идејно решење  

назив и ознака 
дела пројекта: 

1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ  

За грађење / 
извођење радова 

Нова градња  

пројектант: 
,,ИНГО СТАТИКА” 

Биро за пројектовање и инжењеринг 
23. дивизије број 17. Зајечар 

одговорно лице 
пројектанта: 

Драгослав Р. Јовановић, Предузетник 

печат: потпис: квалификовани електронски потпис: 

   

одговорни 
пројектант: 

Вукосав Јаначковић, дипл.инж.арх. 

број лиценце: 300 1434 03 

лични печат: потпис: квалификовани електронски потпис: 

 

  

број техничке 
документације: 

03/2020 

место и датум: У Зајечару, септембар, 2020. године 
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1.2.   САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ 

 

1.1. Насловна страна главне свеске 

1.2. Садржај пројекта архитектуре 

 Општа документација 

1.3. Решење о одређивању одговорног пројектанта 

1.4. Изјава одговорног пројектанта 

1.5. Текстуална документација 

1.5.  Технички опис објекта 

1.6.  Нумеричка документација 

1.6. Табеларни приказ површина објекта 

1.7.  Графичка документација 
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ОПШТА  ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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1.3.  РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА 
 

На основу члана128а. Закона о планирању и изградњи (,,службени гласник РС”, бр. 
72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–одлука 
УС,  98/2013–одлука УС, 132/14 и 145/14) и одредби правилника о садржини, начину и 
поступању израде и начину вршења техничке контроле документације према класи и 
намени објекта (,,Службени гласник РС” бр. 23/15,17/15,58/16 и 96/16 р.73 од 11.октобра 
2019.) као: 
 
 
 

О Д Г О В О Р Н И    П Р О Ј Е К Т А Н Т 
 
 
 

за израду Пројекат архитектуре који је део Идејно решења за верски објекат, 
Српског православног храма Светог пророка Илије, Пр+Гл+Зв, на кп.бр.3833  
КО Шипиково у Шипикову, одређује се: 
 
 
 
Вукосав Јаначковић, дипл.инж.арх.......................................................... 300 1434 03 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Пројектант: 
,,ИНГО СТАТИКА” Зајечар 

Биро за пројектовање и инжењеринг 

Одговорно лице/заступник: Драгослав Р. Јовановић, Пр. 

Печат одговорног лица: Потпис: 

  

Број техничке документације: 03/2020 

Место и датум: Зајечар, септембар 2020.године 
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1.4.  ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ 
 

Одговорни пројектант Пројекта архитектуре који је део Идејног решења за 
изградњу верског објекта, Српског православног храма Светог пророка Илије, 
Пр+Гл+Зв, на кп.бр.3833 КО Шипиково у Шипикову, 
 
 
 
 

Вукосав Јаначковић, дипл.инж.арх 
 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 
 
 

1. да је пројекат израђен у складу са  Законом о планирању и изградњи, 
прописима, стандардима и нормативима из области изградње објеката и 
правилима струке; 

 
2. да су при изради пројекта поштоване све прописане и утврђене мере и 

препоруке за испуњење основнх захтева за објекат и да је пројекат израђен у 
складу са мерама и препорукама којима се доказује испуњеност основних 
захтева. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Одговорни пројектант ИДР: Вукосав Јаначковић, дипл.инж.арх 

Број лиценце: 300 1434 03 

Лични печат: Потпис: 

  

Број техничке документације: 03/2020 

Место и датум: Зајечар, септембар 2020.године 
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ТЕКСТУАЛНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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 ТЕХНИЧКИ ОПИС ОБЈЕКТА 
 

за изградњу верског објекта, Српског православног храма Светог пророка Илије, 
Пр+Гл+Зв, на кп.бр.3833 КО Шипиково у Шипикову 

 
 НАМЕНА ОБЈЕКТА ВЕЛИЧИНА И СПРАТНОСТ 

Објекат је верске природе. Предвиђен је за верске обреде села Шипиково. 
Габарит објекта је разуђен са уписаним православним крстом. Мере описаног 

правоугаоника су 13,77x11,98 м (без улазне надстрешнице), тј.16,23x11,98 м (са 
надстрешницом и улазним степеницама.  

Спратност објекта је: приземље (Пр+0). 
 

ЛОКАЦИЈА ОБЈЕКТА  
 Објекат се гради на кп.бр.3833 КО Шипиково. Положај објекта је одређен започетом 
изградњом. 
 Прилаз објекту је са сеоског пута на источној страни од објекта. За улаз у објекат је 
предвиђена интерна саобраћајница са паркинзима за путничке аутомобиле. 
 У односу на терен, приземље објекта је подигнуто за 45 цм. У односу на прилазну 
саобраћајницу, објекат је подигнут за 2,0 м. 
 Терен за изградњу објекта се благо уздиже од сеоског пута. Терен је погодан за 
локацију Храма. Нема потребе за изградњом посебних објеката за заштиту самог храма 
нити за заштиту суседних објеката. 
 У односу на регулациону линију (сеоски пут), објекат је повучен за 9,64 м. 
 

АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ 

Просторије у приземљу храма су: 
 -Отворен, надстрешни улазни простор, 
 -Унутрашњи ходник, 
 -Простор за вернике–наос, 
 -Олтар, 
 -Певница 1, певница 2, 
 -Степениште за галерију, 
 -Продавница свећа и верских реквизита. 
Просторије на коти 3,195 м: 

-галерија 
Просторије звоника: 

-oснова звоника (кота 7,015), 
-основа звоника (кота 10,205). 

 
Чиста висина просторија је усклађена са њиховом наменом:  

-просторија за вернике 4,095-7,895 м. 
-олтар 3,795-6,395 м. 
-певнице 4,095-5,22 м. 
Остале просторије имају висину сходно архитектонским нормама. 
Оријентација просторија је извршена на основу поставке о оријентацији 

православних храмова: улаз са западне стране, олтар на истоку. 
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КОНСТРУКТИВНИ  СИСТЕМ 
Основни конструктивни систем је зидани систем. Зидови се предвиђају од пуне 

опеке. Распоред подужних и попречних зидова је усклађен са правилником за зидане 
конструкције у сеизмичким подручјима. Цео зидани систем је укрућен хоризонталним и 
вертикалним армирано бетонским елементима (серклажима/подвлакама/стубовима). 
Вертикални серклажи полазе од темељне конструкције до завршног серклажа. На звонику 
се вертикални серклажи повезују на сваком нивоу са хоризонталним серклажима и 
подвлакама. Таванска–плафонска конструкција је од армирано бетонског свода д=15 цм. 
изнад централног дела и армирано бетонских купола д=12 цм. изнад олтара и певница 
изливеног преко обзида од пуне опеке дебљине 12цм. 

Темељна конструкција је система темељне контра плоче испод целог објекта. 
Кровна конструкција је дрвена. Кровни конструктивни систем чине кровне столице 

са вертикалним стубовима и рожњачама. Стубови су међусобно повезани дрвеним 
клештима, и укрућени косницама. 
  

КРОВНА  ФОРМА 
Кровну форму чине одвојене кровне равни за сваки део храма. Изнад централног 

дела се издиже највиши двоводни кров. Кровови олтара и певница су из сегмената и 
уливају се у фасадне делове објекта. Кров на улазној надстрешници је двоводан, а кров 
звоника је четвороводан. Нагиб кровних равни је 32 степена и јединствен је за све кровне 
равни.  

 
ПОКРИВАЧ 
За све кровне равни покривач објекта је фалцовани бибер цреп. Цреп мора бити 

добро печен, правилног облика, једре структуре и једнобојан без упијанаја воде. При 
покривању, цреп мора да належе целом површином без гибања. Покривање се изводи са 
везивањем сваког трећег црепа по срединикрова, односно са везивањем сваког црепа при 
окапници и на забатним зидовима. Кров се претходно патоше даскама, а преко патоса се 
постављају косе летве и изолациона трака од водонепропусне паропропусне фолије. У 
оквиру покривача се постављају снегобрани типа по накнадном избору. Снегобрани се 
постављају на свакој кровној равни у три реда, наизменично на сваком другом црепу. 
 
 ХИДРОИЗОЛАЦИЈА ОБЈЕКТА 
 Предвиђено је да се изврши хидроизолација од утицаја капиларне воде из земље 
за све подове на терену. Састав хидроизолације је: 
 -хладан премаз битулитом "А" 
 -кондор-4, варен 
  
 ТОПЛОТНА ИЗОЛАЦИЈА ОБЈЕКТА 
 Објекат се топлотно не изолује. Храм се не греје, у њему се једновремено не 
борави више од 2 сата. 
 

ЛИМЕНЕ ОПШИВКЕ, ОЛУЦИ И ОЛУЧНЕ ЦЕВИ 
Лимене опшивке, олуци и олучне цеви су предвиђени од челичног бојеног и 

пластифицираног лима д=0,6мм. Развијена ширина опшивки се даје посебно за сваку 
позицију у предмеру и предрачуну. Олуци се причвршћују префабриковним кукама од 
бојене и пластифициране челичне траке на сваки рог, а олучне цеви дводелним 
обујмицама на свака 2.0м. 
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ПРИПРЕМА ПОВРШИНА ЗА УНУТРАШЊУ ОБРАДУ И 
УНУТРАШЊА ОБРАДА ПРОСТОРИЈА  
Унутрашње просторије се малтеришу. Зидови се малтеришу кречним малтером у 

два слоја размере 1:3 за основни слој и 1:2 за завршни слој са малим додатком цемента 
(1 лопата на мешалицу). Малтерисање плафона преко куполних и сводастих опека се 
врши у два слоја продужним малтером размере 1:1:5 за оба слоја уз претходно поливање 
ретким цементним малтером (шприц). Завршна унутрашња обрада је у складу са наменом 
просторија. Предвиђене су следеће врсте унутрашне обраде: 

1.   Кречење кречним млеком: 
-просторије звоника 

2.   Бојење зидова и плафона дисперзивним, еколошки испитаним бојама које се 
серазређују водом: 

-све приземне просторије и спратна галерија. 
 
ПРИПРЕМА ПОВРШИНА ЗА СПОЉАШНУ ОБРАДУ 
И СПОЉАШНА ОБРАДА ОБЈЕКТА 
Површине на фасади се малтеришу. Зидови од опеке и бетона се малтеришу 

продужним малтером у два слоја, основни слој размере 1:1:6 и завршни слој 1:1:2. На 
свим ивицама и око прозора, односно отвора се постављају угаоне лајсне.  

Предвиђени системи за завршну обраду фасада су: 
1. Зарибани декоративни малтер за фасаду на бази акрилата и посебних додатака: 

  -све омалтерисане површине. 
2. Кулирпласт на подлози од цементног малтера: 

-сокла на целом објекту. 
 

ПРОЗОРИ: 
Прозори су дрвени од ламинирање борове грађе система за застакљивање 

термоизолационим стаклом (4+12+4) мм. Заптивање крила и прозорског оквира треба да 
буде најмање двоструко са трајним гуменим заптивачима чврсто причвршћеним. 
Заптивање стакала треба да је са еластичним полимер заптивачима који се не скупљају и 
који гарантују сигурност од продора ударних киша и олујне прашине. На споју са зидом 
оквира прозора  предвиђа се заптивање полиуретанском-пурпен масом. 

 
УЛАЗНА  ВРАТА 
Улазна врата се предвиђају од храстове грађе. Оквир врата је у масивном штоку 

8×8 цм. Крила врата су са рамом дебљине мин. 4 цм. и испуном од филунга дебљине мин 
3 цм. Заптивање крила врата и оквира (штока) треба да буде најмање двоструко са 
трајним гуменим заптивачима чврсто причвршћеним. 
Врата се снабдевају квалитетном бравом са цилиндричним улошком. Ручице су металне, 
обојене и пластифициране. 
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САНИТАРНИ ЧВОР 
Основни конструктивни систем је зидани систем, укрућен хоризонталним и вертикалним 
армирано бетонским елементима. Зидови се предвиђају од шупље опеке д=25цм. 
Кровна конструкција двоводног крова је дрвена, а покривач цреп. 
Соларија је од ПВЦ-а застакљена термопан стаклом. 
Вода са кровних равни одводи се олуцима и олучним вертикалама у зелене површине.  
Олучне цеви су предвиђени од челичног бојеног и пластифицираног лима д=0,6мм. 
Санитарне отпадне воде одводе се у водонепропусну септичку јаму, запремине 
V=8,0м3, као што је приказано на графичком прилогу Регулационо нивелационо 
решење. 
  
 
 
Одговорни пројектант: 
 
 



TABELARNI PRIKAZ POVRŠINA
OBJEKTA

(NOVOPROJEKTOVANI OBJEKAT)
NETO POVRŠINA BRUTO

POVRŠINA
Zatvorenog

prostora.
Otvorenog
prostora. Nadzemnih etaža

PRIZEMLJE 95,65 7,40 122,40

GALERIJA 19,65 0,00   30,40

ZVONIK, KOTA   7.015 6,25 0,00 9,00

ZVONIK, KOTA 10.205 6,25 0,00 9,00

POLJSKI WC 3,50 0,0 6,00

UKUPNO: 131,30 7,4  176,80

UKUPNA NETO POVRŠINA OBJEKTA 142,24

UKUPNA BRUTO POVRŠINA NADZEMNIH ETAŽA 176,80

UKUPNA BRUTO IZGRAĐENA POVRŠINA    176,80

POVRŠINA POD OBJEKTOM 
(Površina za sračunavanje zauzetosti parcele)

128,40

Odgovorni projektant:

Lic. peč. Digit. potpis:



Vukosav

Janačković, dip.ing.arh.

    Odgovorni projektant:

crtež:

lokacija:

1:75

razmera:

br. lista:

projekat:

Pravoslavni hram u Šipikovu

kp. br. 3833  KO Šipikovo

1

      licenca br:

Deo

projekta:

projektni subjekt:

   "INGO STATIKA"
ZAJEČAR

PGD

OSNOVA PRIZEMLJA

 300 1 434 03

    Investitor:

Srpska pravoslavna crkva

Eparhija Timočka

Datum izrade:

Decembar 2019



Vukosav

Janačković, dip.ing.arh.

    Odgovorni projektant:

crtež:

lokacija:

1:50

razmera:

br. lista:

projekat:

Pravoslavni hram u Šipikovu

kp. br. 3833  KO Šipikovo

2

      licenca br:

Deo

projekta:

projektni subjekt:

   "INGO STATIKA"
ZAJEČAR

PGD

OSNOVE GALERIJE I ZVONIKA

 300 1 434 03

    Investitor:

Srpska pravoslavna crkva

Eparhija Timočka

Datum izrade:

Decembar 2019

OSNOVA GALERIJE
I BALKONA



Vukosav

Janačković, dip.ing.arh.

    Odgovorni projektant:

crtež:

lokacija:

1:50

razmera:

br. lista:

projekat:

Pravoslavni hram u Šipikovu

kp. br. 3833  KO Šipikovo

3

      licenca br:

Deo

projekta:

projektni subjekt:

   "INGO STATIKA"
ZAJEČAR

PGD

OSNOVA KROVNIH RAVNI

 300 1 434 03

    Investitor:

Srpska pravoslavna crkva

Eparhija Timočka

Datum izrade:

Decembar 2019



Vukosav

Janačković, dip.ing.arh.

    Odgovorni projektant:

crtež:

lokacija:

1:50

razmera:

br. lista:

projekat:

Pravoslavni hram  u Šipikovu

kp. br. 3833  KO Šipikovo

4

      licenca br:

Deo

projekta:

   "INGO STATIKA"
ZAJEČAR

PGD

PRESEK A-A

 300 1 434 03

    Investitor:

Srpska pravoslavna crkva

Eparhija Timočka

Datum izrade:

Decembar 2019

PRESEK KONZOLNE
NSDSTREŠNICE

NA ULAZNOM TREMU



Vukosav

Janačković, dip.ing.arh.

    Odgovorni projektant:

crtež:

lokacija:

1:50

razmera:

br. lista:

projekat:

Pravoslavni hram u Šipikovu

kp. br. 3833  KO Šipikovo

5

      licenca br:

Deo

projekta:

   "INGO STATIKA"
ZAJEČAR

PGD

 300 1 434 03

    Investitor:

Srpska pravoslavna crkva

Eparhija Timočka

Datum izrade:

Decembar 2019

PRESEK B-B



Vukosav

Janačković, dip.ing.arh.

    Odgovorni projektant:

crtež:

lokacija:

1:50

razmera:

br. lista:

projekat:

Pravoslavni hram u Šipikovu

kp. br. 3833  KO Šipikovo

6

      licenca br:

Deo

projekta:

   "INGO STATIKA"
ZAJEČAR

PGD

 300 1 434 03

    Investitor:

Srpska pravoslavna crkva

Eparhija Timočka

Datum izrade:

Decembar 2019

PRESEK C-C



Vukosav

Janačković, dip.ing.arh.

    Odgovorni projektant:

crtež:

lokacija:

1:50

razmera:

br. lista:

projekat:

Pravoslavni hram u Šipikovu

kp. br. 3833  KO Šipikovo

7

      licenca br:

Deo

projekta:

   "INGO STATIKA"
ZAJEČAR

PGD

 300 1 434 03

    Investitor:

Srpska pravoslavna crkva

Eparhija Timočka

Datum izrade:

Decembar 2019

PRESEK D-D



Vukosav

Janačković, dip.ing.arh.

    Odgovorni projektant:

crtež:

lokacija:

1:50

razmera:

br. lista:

projekat:

Pravoslavni hram u Šipikovu

kp. br. 3833  KO Šipikovo

8

      licenca br:

Deo

projekta:

   "INGO STATIKA"
ZAJEČAR

PGD

BOČNI IZGLED

 300 1 434 03

    Investitor:

Srpska pravoslavna crkva

Eparhija Timočka

Datum izrade:

Decembar 2019



Vukosav

Janačković, dip.ing.arh.

    Odgovorni projektant:

crtež:

lokacija:

1:50

razmera:

br. lista:

projekat:

Pravoslavni hram u Šipikovu

kp. br. 3833  KO Šipikovo

9

      licenca br:

Deo

projekta:

   "INGO STATIKA"
ZAJEČAR

PGD

IZGLED SA ULAZA U HRAM

 300 1 434 03

    Investitor:

Srpska pravoslavna crkva

Eparhija Timočka

Datum izrade:

Decembar 2019



Vukosav

Janačković, dip.ing.arh.

    Odgovorni projektant:

crtež:

lokacija:

1:50

razmera:

br. lista:

projekat:

Pravoslavni hram u Šipikovu

kp. br. 3833  KO Šipikovo

10

      licenca br:

Deo

projekta:

   "INGO STATIKA"
ZAJEČAR

PGD

IZGLED SA OLTARA

 300 1 434 03

    Investitor:

Srpska pravoslavna crkva

Eparhija Timočka

Datum izrade:

Decembar 2019



Vukosav

Janačković, dip.ing.arh.

    Odgovorni projektant:

crtež:

lokacija:

1:50

razmera:

br. lista:

projekat:

Pravoslavni hram u Šipikovu

kp. br. 3833  KO Šipikovo

11

      licenca br:

Deo

projekta:

   "INGO STATIKA"
ZAJEČAR

PGD

BOČNI IZGED

 300 1 434 03

    Investitor:

Srpska pravoslavna crkva

Eparhija timočka

Datum izrade:

Decembar 2019
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