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0.2. САДРЖАЈ ГЛАВНЕ СВЕСКЕ 

 
 

0.1. Насловна страна главне свеске 

0.2. Садржај главне свеске 

0.3. Подаци о пројектантима 

0.4. Општи подаци о објекту 

0.5. Катастарско – топографски план 

 
 



 

0.3. ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТАНТИМА 
 
 
0. ГЛАВНА СВЕСКА 

Пројектант: Јавно предузеће за саобраћај, урбанизам, управљање 
путевима и развој «Ужице развој» - Ужице 
Ужице, Ул. Вуколе Дабића бр.1-3 
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1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 

Пројектант: Јавно предузеће за саобраћај, урбанизам, управљање 
путевима и развој «Ужице развој» - Ужице 
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Лични печат: 
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0.4. ОПШТИ  ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ 
 
 
 
ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ/КОМПЛЕКСУ И ЛОКАЦИЈИ 
 

тип објекта: слободностојећи 

врста радова нова градња  

категорија објекта: V  

класифиција појединих делова 
објекта: 

учешће у укупној 
површини објекта (%) 

класификациона ознака 

 

63,35%  куће од плетера са 
земуницом - V (126201) 

2,88% продаја улазница - B 
(122011) 

30,89% кућа (камен) са 
настрешницом - B 
(121201) 

2,28% портирница -  B (122011) 

назив просторног односно 
урбанистичког плана: 

Просторни план Града Ужица до 2020.године 
(Службени лист Града Ужица, број 22/10) 

место Стапари 

број катастарске парцеле/списак 
катастарских парцела и катастарска 
општина објекта: 

8196/3 КО Стапари и 8196/5 КО Стапари  

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

8196/5 КО Стапари 

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

8196/5 КО Стапари 

  

 
 
 
 



 
 
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ 
 

димензије објекта: укупна површина 
парцеле/парцела: 

34.580,00 m2 

укупна БРГП надземно: куће од плетера са земуницом: 

4 x 34,68 + 6,38 = 145,10 m2 

продаја улазница: 6,60 m2 

кућа (камен): 70,76 m2 

обезбеђење: 6,60 m2 

укупно: 229,06 m2 

укупна БРУТО изграђена 
површина: 

куће од плетера са земуницом: 

4 x 34,68 + 6,38 = 145,10 m2 

продаја улазница: 6,60 m2 

кућа (камен): 70,76 m2 

обезбеђење: 6,60 m2 

укупно: 229,06 m2 

укупна НЕТО површина: куће од плетера са земуницом: 

2 x 29,15 + 2 x 28,50 + 1,37 =  

116,67 m2 

продаја улазница: 3,23 m2 

кућа (камен): 52,85 m2 

обезбеђење: 3,23 m2 

укупно: 175,98 m2 

површина приземља: нето: 

куће од плетера са земуницом: 

2 x 29,15 + 2 x 28,50 + 1,37 =  

116,67 m2 

продаја улазница: 3,23 m2 

кућа (камен): 52,85 m2 

обезбеђење: 3,23 m2 

укупно: 175,98 m2 

бруто: 

куће од плетера са земуницом: 



4 x 34,68 + 6,38 = 145,10 m2 

продаја улазница: 6,60 m2 

кућа (камен): 70,76 m2 

обезбеђење: 6,60 m2 

укупно: 229,06 m2 

површина земљишта под 
објектом/заузетост: 

куће од плетера са земуницом: 

4 x 34,68 + 6,38 = 145,10 m2 

продаја улазница: 6,60 m2 

кућа (камен) са настрешницом: 

70,76  + 22,50 = 93,26 m2 

обезбеђење: 6,60 m2 

укупно: 251,56 m2 

максимална спратност 
(надземних и подземних 
етажа) 

П (приземље)  

висина објекта (венац, слеме, 
повучени спрат и др.) 

кота венца: 

мин. 1.83 m; макс. 2.63 m 

кота слемена: 

мин. 2.40 m; макс. 6.35 m  

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

кота венца: 

мин. 511.15 mNV 

макс. 512.60 mNV 

кота слемена: 

мин. 511.45 mNV 

макс. 516.32 mNV 

материјализација фасаде: кућа од плетера са земуницом: блато 
продаја улазница: блатни малтер и 
боја 
кућа (камен) са настрешницом: 
блатни малтер и креч са тенда 
платном 
обезбеђење: блатни малтер и боја  

орјентација слемена: кућа (камен) са настрешницом: 
северозапад – југоисток 
кућа од плетера са земуницом: 
југозапад – североисток 

нагиби крова: 45˚ 



материјализација крова: слама, папрат, бусење, дрвена 
шиндра (дашчице, кора) 

проценат зелених 
површина: 

 зеленило унутар палисаде у односу 
на укупну површину обе парцеле 
0.6%. 
зеленило на обе парцеле 95% 

индекс заузетости:  куће од плетера са земуницом: 

145,10 m2  / 0,42% 

продаја улазница: 6,60 m2 / 0,02% 

кућа (камен) са настрешницом: 

93,26 m2 / 0,27% 

обезбеђење: 6,60 m2 / 0,02% 

укупно: 251,56 m2 / 0,73% 

индекс изграђености:  куће од плетера са земуницом: 

145,10 m2  / 0,004% 

продаја улазница: 6,60 m2 / 0,0002% 

кућа (камен) са настрешницом: 

70,76 m2 / 0,002% 

обезбеђење: 6,60 m2 / 0,0002% 

укупно: 229,06 m2 / 0,0064%  

друге карактеристике 
објекта: 

 Планирани Археолошки музеј на 
отвореном ће садржати: 
1. Четири куће од плетера чија ће 

намена бити изложбена 
2. Једну земуницу чије ће намена 

бити изложбена 
3. Један павиљон за продају 

улазница  
4. Једну кућу (камен) која ће 

садржати радионице и тоалете са 
настрешницом на отвореном за 
игру деце 

5. Један павиљон за физичко 
обезбеђење, видео надзор и 
инсталације 

6. Отворене просторе за шетњу и 
седење са клупама, столовима, 
стреличарским полигоном, 
инфо-таблом, чесмом, пећима, 
огњиштем и вртовима испред 
кућа 

предрачунска вредност 
објекта: 

  
cca 18.770.724,40 РСД 



 

0.5. КАТАСТАРСКО ТОПОГРАФСКИ ПЛАН 
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1.1. НАСЛОВНА СТРАНА ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА 

 
Инвеститор: 

 
ГРАД УЖИЦЕ  
Ул. Димитрија Туцовића 52 

Објекат: АРХЕОЛОШКИ МУЗЕЈ НА ОТВОРЕНОМ У 
СЕЛУ СТАПАРИ, УЖИЦЕ 
(кат.парцеле бр. 8196/3 и бр. 8196/5 КО Стапари) 

Врста техничке документације: ИДР – Идејно решење 

Назив и ознака дела пројекта: 01. Пројекат архитектуре 

Пројектант: Јавно предузеће за саобраћај, урбанизам, 
управљање путевима и развој «Ужице развој» - 
Ужице 
Ужице, Ул. Вуколе Дабића бр.1-3 

Одговорно лице пројектанта: Никола Максимовић, дипл.инж.маш. 

Печат: 
 
 
 

 
 

 

Потпис: 
 
 

Одговорни пројектант: Емилија Николић, дипл.инж.арх. 

Број лиценце: 300 H221 09 

Лични печат: 

 

 Потпис: 
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1.2. САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ 

 
 

1.1. Насловна страна пројекта архитектуре идејног решења 

1.2. Садржај пројекта архитектуре 

1.3. Решење о одређивању одговорног пројектанта пројекта архитектуре  

1.4. Изјава одговорног пројектанта пројекта архитектуре 

1.5. Текстуална документација 

- технички опис 

1.6. Нумеричка документација 

- рекапитулација површина у објекту 

- број функционалних јединица са комуналним капацитетима 

1.7. Графичка документација 

1. Ситуациони план Р 1:250 

кућа од плетера – тип 1: 

2. Основа приземља и кровних равни, пресеци и фасаде  Р 1:100 

кућа од плетера – тип 2: 

3. Основа приземља и кровних равни, пресеци и фасаде  Р 1:100 

кућа од плетера – тип 3: 

4. Основа приземља и кровних равни, пресеци и фасаде  Р 1:100 

кућа од плетера – тип 4: 

5. Основа приземља и кровних равни, пресеци и фасаде  Р 1:100 

земуница: 

6. Основа приземља и кровних равни, пресек и фасаде  Р 1:100 

кућа (камен): 

7. Основа приземља и кровних равни, пресек и фасаде  Р 1:100 

продаја улазница и обезбеђење: 

8. Основа приземља и кровних равни, пресек и фасаде  Р 1:100 

 



 

1.3. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА 
ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ 

 
 
На основу члана 128а Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС», бр. 72/09, 
81/09-исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и 
одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке 
документације према класи и намени објеката («Службени гласник РС», бр.23/2015) као: 
 
 
 
 

ОД ГО ВО РНИ  П РО Ј Е К Т АН Т  
 
 

За израду Пројекта архитектуре ИДР - идејног решења за изградњу Археолошког музеја на 
отвореном у селу Стапари, Ужице одређује се: 

 
 
 
 
Емилија Николић, дипл.инж.арх.................................................................................... 300 H221 09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инвеститор: ГРАД УЖИЦЕ  

Одговорно лице/заступник  

Печат: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Потпис: 

Место и датум: фебруар 2019.године 



 

1.4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ 

 
 
Одговорни пројектант  Пројекта архитектуре ИДР - идејног решења за за изградњу 
Археолошког музеја на отвореном у селу Стапари, Ужице (кат.парцеле бр. 8196/3 и бр. 
8196/5 КО Стапари) 

 
 

Емилија Николић, дипл.инж.арх. 
 
 

И З Ј А ВЉУ Ј ЕМ  
 

- да је пројекат израђен у свему у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, 
стандардима и нормативима из области изградње и правилима струке; 
- да су при изради пројекта поштоване све прописане мере и прпоруке за испуњење основних 
захтева за објекте и да је пројекат израђен у складу са мерама и препорукама, чиме се доказује 
испуњеност испуњење основних захтева. 
 
 

1 ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ  

 

Главни пројектант: Емилија Николић, дипл.инж.арх. 

Број лиценце: 300 H221 09 

Лични печат: 

 

 
 
 
 
 
 

Потпис: 

 

Број техничке документације:  

Место и датум:  фебруар 2019.године 

 



 

1.5. ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
 
 
 
1.5.1. Предмет пројекта и положај Музеја 
 

Предмет пројекта је археолошки музеј на отвореном као део будућег археолошког парка на 

подручју села Стапари поред Ужица. Музеј се планира на простору Стапарске Бање, у близини 

археолошких локалитета „Велика Градина“ и „Мала Градина“ истраживаних пре шест деценија. 

Пројекат обухвата оснивање реплике елемената насеља из више периода праисторије, али и 

увођење додатних садржаја на простору Стапарске Бање, који ће подржати постојање и живот 

овог комплекса. У току даље разраде пројекта ће бити дефинисани многи детаљи који нису дати 

овим идејним решењем, а који су везани за историјске реконструкције грађевина. Оснивање 

археолошког парка у будућности може повезати локацију комлекса са поменутим археолошким 

локалитетима у близини, али и другим локалитетима из каснијих периода, као и природним 

пределом реке Ђетиње у коме се налазе. За потребе добијања статуса заштићеног природног 

добра, 2012. године је израђена студија заштите за „Клисуру Ђетиње“, од стране Завода за 

заштиту природе,  

Археолошки локалитет „Велика Градина“, као научна основа за постојање комплекса 

праисторијског насеља, налази се 11 km западно од Ужица, на тешко приступачном узвишењу – 

градини, надморске висине 666 m, изнад реке Ђетиње, у селу Стапари. С друге стране,  локација 

одређена за изградњу археолошког музеја је простор на територији истог села, али није 

градинског типа. То је плато изнад локалног излетишта под именом Стапарска Бања, удаљеног 

око 7 km од Ужица, а које се налази уз сам пут који из Ужица води ка селу Стапари и даље ка 

осталим селима, али и самим археолошким локалитетима. Део пута од Ужица до Стапарске 

Бање је асфалтиран. С обзиром да локација припада категорисаном природном добру, односно 

пределу изузетних одлика под именом „Клисура Ђетиње“, употреба овог пута је контролисана, 

односно њиме саобраћају само туристички воз који лети од ужичке плаже, кроз осветљене 

тунеле уз реку, а поред старе пруге уског колосека води до овог простора, као и возила са 

посебном дозволом. Пројектна локација се налази на делу катастарске парцеле 8196, односно на 

делу подпарцеле 8196/3 (подпарцела површине 6.231 m²) и делу подпарцеле 8196/5 (подпарцела 

површине 28.349 m²), у катастарској општини Стапари, а који су у јавној својини и чији је 



ималац права Град Ужице. Укупна површина планирана за поставку комлекса насеља и 

додатних садржаја је око 1.500 m². 

Од асфалтног пута из смера Ужица, непосредно пре Стапарске Бање, данас постоји 

одвајање са леве стране, односно макадамски пут који прави полукружну путању око дела 

простора уз асфалтни пут и поново се улива у њега. Од макадама се даље одваја пешачка стаза 

са степеништем које води ка нижем простору поред реке Ђетиње – самој Стапарској Бањи. Са 

десне стране асфалтног пута се налази проширење везано за експлоатацију камена у оближњем 

усеку, и планирано је за окретање туристичког воза и паркирање возила што је предмет 

урбанистичког пројекта. Од асфалтног пута још један макадамски пут води до Бање, а налази се 

на око 150 m од првог одвајања  Управо је простор омеђен асфалтним путем, падином платоа ка 

Бањи и путевима који се одвајају лево од асфалтног пута предвиђен за постављање археолошког 

музеја. 

Стапарска Бања је место где су ентузијасти и заљубљеници у природу створили 

рекреативне садржаје, а који је у међувремену, увођењем додатних садржаја уређен од стране 

градске управе за коришћење већег броја људи. Овде се налазе базени са минералном водом, 

павиљони за седење, кабине за пресвлачење и лежаљке, а простор је хортикултурно уређен. 

Бању чине неколико термоминералних извора који избијају у кориту реке на њеној левој обали 

код старе железничке станице Стапари, међу којима је и онај са температуром воде од око 21°С, 

одређен као важан хидрогеолошки феномен. Проблеми доњег излетничког простора Стапарске 

Бање су плављења у одређеним деловима године, чије решење није део овог концепта, али на 

које је обрааћена одговарајућа пажња приликом израде урбанистичког пројекта. Санитарни 

простори данас у близини локације не постоје, осим пољских тоалета, па је предвиђено 

формирање тоалетних простора, као и привремених објеката угоститељских садржаја западно од 

комплекса насеља, а уз асфалтни пут, што је предмет урбанистичког пројекта. 

 

 

1.5.2. Археолошки локалитети „Велика Градина“ и  „Мала Градина“ 

 

Заштитна археолошка истраживања локалитета „Велика Градина“ и „Мала Градина“ обављена 

су у периоду између 1956. и 1960. године, под руководством Александре Јуришић, археолога и 

кустоса Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије. Према Михаилу 

Зотовићу, на локалитету „Велика Градина“ су пронађена три хоризонта становања. Први, 

најстарији, неолитски слој насеља, припада граничном периоду између винчанско-тордошке и 

винчанско-плочничке фазе. Други слој одговара винчанско-плочничкој фази са бубањско-



хумским и баденским елементима који наговештавају долазак металног доба. Трећи хоризонт 

припада раном бронзаном добу са елементима тзв. вучедолске керамике. На „Великој 

Градини“ су откривени и камени остаци надземних структура неутврђене намене, добро 

очувани остаци кућа од плетера и блата и једна земуница. На косој падини „Мала Градина“, 

одвојеној од „Велике Градине“, налази се такође археолошки локалитет на коме је пронађено 

више историјских слојева. Прву фазу живота представља гробље из средњег бронзаног доба, из 

друге - халштатске фазе потичу гробне целине са богатим покретним археолошким материјалом, 

док је трећа фаза одређена средњовековним гробовима. У средњем веку је на простору оба 

локалитета постојало утврђење од кога су данас преостали урушени зидови. Археолошки 

локалитети „Велика Градина“ и „Мала Градина“, нису проглашена археолошка налазишта, али 

је за њихову заштиту задужен Завод за заштиту споменика културе Краљево. 

 

 

1.5.3. Природно окружење археолошких локалитета и археолошког музеја на отвореном 

 

Простор на коме се налазе локација планираног комплекса и археолошки локалитети „Велика 

Градина“ и „Мала Градина“ припада пределу изузетних одлика под именом „Клисура Ђетиње“. 

Он спада у III категорију, односно у заштићена природна добра од локалног значаја, док се 

према међународној класификацији заштите природе сврстава у V категорију. Напред наведене 

класификације говоре да је у питању природно добро које се кроз време развијало као резултат 

међусобне везе природе и живота локалног становништа, које има природне, еколошке, естетске, 

историјске и културне вредности, а чије очување захтева одржавање наведеног односа човека и 

природе. Клисура Ђетиње тако носи и елементе културног предела, чему у прилог говоре 

трагови људске делатности из више историјских периода. У непосредној близини „Велике 

Градине“ са „Малом Градином“ се налази и пећина Мегара. Улаз у пећину се налази на 

апсолутној висини од 570 m. Мегара је развијена у два нивоа са укупном дужином канала од 52 

m, а пећина је станиште велике породиљске колоније слепих мишева. У овој зони, која је под III 

степеном заштите, дозвољена је изградња објеката туристичког смештаја, инфраструктурне 

мреже и инфраструктурних објеката у складу са одрживим коришћењем природних вредности и 

капацитетом простора, односно унапређење рекреативног и излетничког туризма. У циљу 

унапређења природних вредности на подручју заштићеног природног добра „Клисура Ђетиње“, 

између осталог је прописано предузимање мера на заштити термоминералног извора Стапарске 

Бање, као и уређењу и ревитализацији овог бањског подручја. 

 



1.5.4. Архитектонски концепт археолошког музеја на отвореном 

 

Однос археолошког музеја на отвореном и околине. На основу напред наведене кратке анализе 

природног окружења локације Стапарске Бање и археолошког локалитета „Велика Градина“, 

чије закључке на један начин носи и назив пројекта коме овај предлог оснивања археолошког 

музеја на отвореном као дела будућег археолошког парка припада, односно New Life of Neolithic 

Heritage in Recognized Natural Areas of Great Importance – NeoLIFE, настао је основни принцип 

који би архитектонски концепт комлекса насеља требало да испрати, а то је оживљавање 

културно - историјског наслеђа у постојећем природном наслеђу, уз неопходно међусобно 

уклапање вредности обе категорије наслеђа. 

Могућност која би највише одговорила на принцип уклапања је успостављање таквог 

односа насеља и њеног окружења који би био налик оном какав је оригинално насеље на 

Градини имало са својим окружењем. Чини се да би за постизање овог циља једини начин било 

подизање насеља у непосредној близини оригиналне локације. Међутим, ово је, нажалост, 

тренутно неизводљиво, с обзиром да је праисторијско насеље, које се налази нешто мање од 3 

km (ваздушном линијом) удаљено од локације на којој се предвиђа извођење компелска, 

градинско, односно насеље подигнуто на стрмом узвишењу. Ово значи да је без великог улагања 

у уређење ширег простора, за данашње услове и масовне посете, ово место неприступачно. 

Побољшање приступачности би захтевало и одређене интервенције на сеоским имањима која се 

налазе у околини, а које би могле да донесу и негативне промене у животу локалног 

становништва кога данас чине углавном старачка домаћинства. С друге стране, постављањем  

комлекса насеља на локацији градине, добио би се утисак односа праисторијског човека и 

природе, могли би се изградити видиковци за посетиоце, а нове функције би можда утицале на 

развој туристичких и угоститељских услуга у самом селу, па самим тим и помогле да се овде 

насели и млађе становништво.  Што се тиче археолошких истраживања која би се у будућности 

могла овде наставити, а у циљу добијања комплетне слике о слојевима живота овог простора, 

подизањем комплекса насеља на другом простору оставља се могућност њиховог несметаног 

одвијања, односно археолошки локалитети остају отворени и заштићени за будуће генерације 

истраживача. С друге стране, можда би управо изградња археолошког музеја на отвореном уз 

саму оригиналну локацију позитивно утицала да се археолошка истраживања простора наставе 

и донесу нова открића, с обзиром да би простор оживео и сама истраживања на један начин 

олакшао - везано за сам приступ локалитету, а најпре везано за набавку финансијских средстава 

која су увек проблем код извођења археолошких истраживања.  



С обзиром на предности и мане обе варијанте следи да би нова локација за изградњу 

комплекса требало да буде приступачна, али да ипак одговара неким својим физичким 

елементима оној оригиналној. Избор било које друге градинске локације за изградњу би 

вероватно донео исте практичне проблеме као и онај везан за оригиналну локацију. Анализом 

физичких елемената једног градинског насеља, а који утичу на осећај простора створен код 

посетилаца, може се доћи до закључка да је сам начин приступа простору управо основни 

елемент који тај осећај ствара. Овај закључак би могао за нову локацију да предложи ону којој 

би се могло приступити на олакшан начин, односно ону за коју би био омогућен генерални 

приступ простору са већ уређене саобраћајнице, док би приступ самом насељу на локацији био 

изведен успињањем, преко неасфалтираних путева. Управо је локација Стапарске Бање једна од 

оних која би могла да одговори у довољној мери траженим захтевима.  

Покушај добијања утиска градине као основне карактеристике оригиналног 

праисторијског насеља на локацији Стапарске Бање се изводи начином приступа платоу на коме 

је постављен комплекс насеља. Плато са своје јужне стране има засек ка нижем простору испред 

реке, па је идеја да се ова околност искористи за бар делимично враћање утиска пењања на 

градинско насеље, тако што би се приступ комплексу насеља омогућио са његове јужне стране, 

већ постојећим макадамским путем, односно другим одвајањем од асфалтног пута. Овај пут 

тако полази са западне стране археолошког музеја, обилази га са његове јужне стране, односно 

кроз излетнички простор Стапарске Бање, и до улаза у њега долази са његове источне стране, 

преко постојећих стаза. На овај начин, слободан простор уз сам асфалтни пут може заузети врло 

малу површину, и не одузимати део од невеликог простора платоа, с обзиром да се са њега не 

приступа директно насељу, већ служи као гранични појас ка асфалтном путу. Овде се може 

извршити садња дрвећа кроз чије крошње би се видела ограда насеља и само насеље, али које би 

га ипак одвојило од пута. Асфалтни пут данас није оптерећен, односно колски саобраћај је 

контролисан и планира се да тако и остане. Могућност остаје на оспособљавању путева којима 

би се аутомобилима и мањим аутобусима долазило са друге стране насеља, из правца насељених 

делова села Стапари.  

Решење подизања комплекса насеља на локацији удаљеној од оригалне локације 

археолошког локалитета не би требало да потпуно искључи коришћење оригиналне локације за 

посетиоце. Требало би омогућити онима које то интересује, тј. најпре стручном делу посетилаца 

који долазе у археолошки музеј на отвореном, излет на сам локалитет уз пратњу стручног 

водича. Ово би са собом донело потребу основног уређења оригиналне локације, али и њену 

популаризацију у научним круговима, с обзиром да су досадашња истраживања донела врло 

ограничен обим сазнања која се у будућности морају допунити. Тако би финансијска средства 



која би археолошки музеј донео могла помоћи и у будућим археолошким истраживањима. Ток 

самих археолошких истраживања је оно што врло привлачи посетиоце, па би првобитна посета 

оригиналној локацији од стране научника, могла у будућности да постане и масовнија, а током 

истраживања, уз већ развијен археолошки музеј на локацији Стапарске Бање, овде би се могли 

подићи различити садржаји за посетиоце, који би помогли у развоју села, како је напред 

наведено, па чак и подићи још неке туристичке и мзејске садржаје везане за праисторијско  

насеља на пажљиво одабраној локацији, обогаћен садржајима створеним на основу научних 

сазнања добијених након нових археолошких истраживања.  

Генерални концепт употребе нове локације. Архитектонским концептом уређења нове 

локације предвиђено је стварање комплекса археолошког музеја на отвореном који би се 

састојао од две целине у оквиру заједничког ограђеног простора. Ограда која би опасивала 

простор од око 1.500 m² би била масивна, дрвена, налик на палисаду, уздигнута до 60 cm изнад 

терена, са доњом зоном од земље и камена, док би међусобно раздвајање две целине било 

извршено ниском оградом од плетера. Палисада би била укупне висине око 2,5 m (са 

уздигнутим земљаним делом), а на два супротна краја насеља (источном и западном) би у 

палисади постојале улазне капије. Идеја раздвајања две целине је резултат помирења резултата 

археолошких истраживања и потребе увођења савремених садржаја у археолошки музеј. Наиме, 

с обзиром да археолошка истраживања нису донела дефинитивне закључке и да је врло мало 

поуздано хронолошки одређених појединачних елемената архитектуре, односно да је врло 

тешко тачно определити неке истражене остатке у неолит, енеолит, бронзано доба, или чак неки 

каснији период, предлаже се да се земуница, четири куће од плетера и пећи, које су пронађене 

током археолошких истраживања на локалитету „Велика Градина“ изграде као једна затворена 

целина и део који се може интерпретирати као припадање старијем периоду (неолит или 

енеолит), док би се објекат изведен уз употребу камена интерпретирао као објекат који може 

припадати и каснијем периоду праисторије. Четири куће од плетера и земуница би требало да 

буду изложбене и опремљене на основу пронађених покретних налаза и аналогних примера из 

неолитског периода, док би у објекту изведеном од традиционалних материјала са фасадом уз 

мању употребу камена били смештени додатни садржаји у савременом унутрашњем амбијенту. 

Ограђени комплекс насеља би имао два улаза/излаза - један са његове источне и један са 

западне стране, како је напед наведено уз помен капија. Приступ насељу би био омогућен на два 

начина. Са западне стране комплекса, посетиоци би силазили у простор Стапарске Бање, одакле 

би, се, након приче о реци и односу праисторијског човека према природи, поново пели ка 

платоу са насељем. Други начин доласка би представљао директан приступ макадамским путем 

који се први одваја од асфалтног пута након изласка из тунела који се налази на путу из Ужица, 



а што би био приступ за посетиоце са инвалидитетом, али и за запослене, снабдевање и 

техничко одржавање комплекса. Другој подцелини, у којој би се налазила кућа са фасадом 

делимично изведеним од камена, би се приступало такође на два начина. Први начин би 

обухватио улазак у комплекс са његове источне стране и пролазак кроз део насеља са четири 

куће од плетера, затим излазак кроз нижу ограду од плетера, која дели две подцелине, и приступ 

платоу са кућом и пећима. Други начин, који подржава могућност употребе археолошког музеја 

за више различитих садржаја и током вечерњих сати и након завршетка туристичких посета 

музеју, подразумева прилаз комлексу парка са његове западне стране, где би се уз контролу на 

улазу, могло приступити простору без потребе уласка у изложбени део, чиме би се додатни 

садржаји ван насеља могли користити индивидуално. Ово би уједно био и додатни излаз у 

случају било какве опасности или пожара.  

Све остале садржаје који недостају у сврху туристичког коришћења простора, а што ће се 

можда показати током његове експолатације, би требало планирати ван платоа одређеног 

површином од око 1.500 м². Све напред говори о неопходности везе садржаја излетничког дела 

Бање, археолошког музеја и околних блиских зона, односно сагледавања читавог простора као 

целине.  

Пројектом партерног и пејзажног уређења нужно је обезбедити максималне услове за 

несметано функционисање и коришћење комплекса и употпунити главни визуелни садржај и 

тему комплекса. Обавезујући услов за пројекат партерног и пејзажног решења тиче се 

задовољавања свих стандарда заштите природе и карактера предела, стандарда еколошке 

одрживости,, стандарда економске одрживости, стандарда очувања природних и културних 

вредности, начина живота и коришћења клисуре Ђетиње у складу са принципима одрживог 

развоја као и задовољавање принципа минималног утицаја на природну и животну средину. 

Пројектом партерног и пејзажног уређења нужно је задовољити све функционалне и програмске 

аспекте комплекса те стандарде безбедности и доступности простора и садржаја за све. 

Препорука је да се пројекат руководи принципима и стандардима самодовољног дизајна (self-

sufficient design). Битна одредница пројекта се мора заснивати на употреби природних 

материјала блиских карактеру предела, као и еколошки одрживих материјала. Техничка и 

технолошка решења пројекта морају задовољити услове еколошке одрживости. Пројектантска 

решења не смеју ни на који начин узроковати промене које би се одражавале на природно-

еколошке аспекте непосредне и шире околине комплекса, на ремећење природног или актуелног 

кретања врста (биљних и животињских) и енергије (воде, ветра, земље и сл.) предела. 

 

 



1.5.5. Куће од плетера и земуница – конструкција и материјализација 

 

Михаило Зотовић је писао да су у насељима неолитског периода на подручју ширег ужичког 

краја грађене две врсте стамбених објеката – надземна кућа од плетера и земуница. Што се тиче 

куће од плетера, прво је израђивана основна конструкција тако што су у земљу побијани 

делимично обрађени дрвени стубови. Затим је постављан дрвени скелет зидова од дебљег коља 

или тањих стубова између оних који припадају основној конструкцији. Након међусобног 

повезивања коља и стубова дрвеним плетером, наношено је блато на плетер, мешано са плевом 

житарица. Облик основе је био неправилни правоугаоник или квадрат, а кров је био двосливни, 

израђен од колаца, греда, грања и прућа, преко чега је набацивана слама, трска, бусење, и блато. 

Унутар куће је постојало од једне до три одаје. Под је био од земљаног набоја. Што се тиче 

земуница, оне су настајале тако што је над јамама подизана кровна купаста конструкција или 

конструкција на две воде, у зависности од облика основе, израђена на исти начин као и код куће 

од плетера. Улаз се углавном налазио на страни заштићеној од ветра.  

У насељу на локалитету „Велика Градина“, пронађене су четири правоугаоне куће од 

плетера и једна кружна земуница. Највише очувана кућа од плетера је имала спољне зидове 

дебљине око 20 cm, док су на удаљености од око 1,10 m били постављени дрвени стубови 

пречника око 10 cm. Под је био два пута премазан, где је горњи слој био грубљи и јасно црвене 

боје, а доњи финији и светло мрке боје. Ова разлика у боји је настала услед пожара од кога је 

кућа и страдала. Дрвена конструкција зида је била видна са унутрашње стране, односно била је 

обложена блатом са великом количином плеве, само са своје спољне стране. Пречник коља 

варира од 9 cm до 13 cm. Пронађена земуница је била овалног облика пречника око 1,8 m, 

укопана 80 cm. Како Михаило Зотовић пише, неолитски објекти за становање су имали огњишта 

– грађена или као обична ватришта у слободном простору. Око ватришта се могла обављати нека 

активност – седење на каменим банцима, обрада материјала, израда алатки, посуђа и др. Зидана 

огњишта су углавном биле зидане пећи потковичастог облика. Оваква пећ је откривена у на 

„Великој Градини“ изван једне куће. 

Реконструкције кућа у оквиру комплекса праисторијског насеља на платоу изнад 

излетничког дела Стапарске Бање ће тако бити изведене према археолошкој документацији са 

ископавања, објављеним стручним извештајима, као и према аналогним примерима. Према 

наведеним карактеристикама конструкције и материјализације највише очуване пронађене куће, 

биће изведене све четири куће од плетера. Предлаже се да две куће имају улаз са дуже стране са 

унутрашњим простором подељеним на три просторије, а да се у преостале две куће улази са 

њихове краће стране, у простор подељен на две одаје. Унутар кућа се предвиђа постојање дрвене 



„плафонске“ конструкције, односно постављање покривених тавањача, у којој ће бити отвор за 

пролазак дима на таван, одакле ће даље дим излазити кроз делимично отворени забатни део куће 

напоље, односно забатни део куће који ће бити делимично обложен блатом, делимично у 

плетеру, а у врху и са отвором. Неки отвори могу бити обложени и тканинама или кожама. Куће 

ће бити приближно оријентисане према оријентацији пронађених кућа, односно у правцу 

југозапад – североисток. Како пронађени остаци кућа од плетера нису могли дати дефинитивне 

димензије оригиналних кућа, усвајају се истоветне спољне димензија за све куће у оквиру 

реплике насеља. Оне су резултат укрштања података са ископавања и података из стручне 

литературе која се бави истраживањима каснонеолитских насеља на централном Балкану, а који 

показују да су корисне површине мањих кућа, какве се могу и очекивати на стрмим теренима 

узвишења, биле до 40 m². Подаци са ископавања на локалитету „Велика Градина“ наводе да 

највише очувана кућа није могла бити много већих димензија од димензија очуваних остатака, 

односно од површине 6,8 m x 4,2 m. Усвојене идеалне димензије куће између крајњих оса (ако 

замишљамо кућу као идеални правоугаоник што свакако није био случај са кућом из праисторије 

и није планирано да се идеално изведе, али је потребно да би се поставило архитектонско 

решење и односи на цртежима) је тако одређена на 7,0 m x 4,5 m. Кориснa површина кућа ће 

бити око 28,5 m², односно 29,15 m², зависно од броја просторија.  Кровови четири куће од 

плетера су двоводни, нагиба кровних равни од 45ºm, покривени сламом и дрвеном кором или 

дашчицама (одабир кућа које ће бити покривене дрветом, и оних које ће бити покривене сламом  

ће бити извршен током даље разраде пројекта). Земуница је планирана као купасти кров са 

изводницом под нагибом од 45º над приближно округлом јамом дубине од око 80 cm (јама 

неправилног, овалног облика у коју се могло сићи издубљеним увалама у земљи). Конструкција 

њеног крова је са централним стубом, од коља и прућа, покривена сламом или папрати. С 

обзиром да је потребно да комплекс насеља траје и да се потребе поправки и одржавања сведу на 

најмању могућу меру, ради очувања кућа, предвиђа се постојање сакривене хидороизолације у 

кровним равнима, а детаљ ће бити понуђен током израде пројекта за извођење. Врата и прозори 

ће бити од плетера и облица. Може се поставити и тканина или кожа као додатни застори на 

прозорима и вратима од плетера. Оставља се могућност да се на зидовима неких од будућих 

кућа од плетера, појаве и даске, односно да се нека од четири куће у току будуће разраде 

пројекта определи као кућа од дасака и блата. 

 

 

. 

 



1.5.6.  Кућа (камен)  

 

Корисна површина простора куће ће бити 52,85 m². Овде ће бити смештен простор за радионице 

са пултом за продају литературе, сувенира и ограниченог асортимана хране и пића - 37,88 m², 

тоалети - 11,46 m², као и мањи оставни простор са простором за одржавање - 3,51 m². Испред 

улазне, дуже, северне стране куће би биле постављене две мање археолошке сонде дубине око 40 

cm са настрешницом, док би са краће стране куће ка западном улазу у комплекс био простор са 

дрвеним клупама за око 35 људи, где би се могли одвијати културни догађаји мањег обима.  

Кућа (камен) ће бити изграђена од земљаних материјала и дрвета (бондручна 

конструкција са испуном од блата и плетера – чатма. Иако је дрвена архитектура доминантна у 

планинском пределу коме припада село Стапари, бондручна конструкција је овде такође 

присутна, често и у комбинацији са потпуно дрвеним зидовима на истој сеоској кући. Идеја 

употребе земље и дрвета је „бег“ од савремених материјала, и стварање енергетски ефикасног 

објекта са минималном потрошњом електричне енергије, али и избор конструкције 

компатибилне са техником плетера и употребом блатног малтера као фасаде, односно стварање 

објекта који је по конструкцији налик кућама од плетера, а са могућношћу савремене унутрашње 

обраде, адекватне термоизолације и хидроизолације и постојања свих инсталација. Фасада је 

омалтерисана блатним малтером и обојена у боју сличну самом малтеру. Прорачун енергетске 

ефикасности у дааљој разради пројекта ће показати потребе за додатним слојевима 

термоизолације на зиду, која ће бити такође од природних материјала (трска). Спољна врата су 

дрвена (са спољном облогом у виду дасака), прозори дрвени са термоизолационим стаклом и 

дрвеним капцима. Подна плоча и темељи ове куће се планирају од армираног бетона. Део фасаде 

нешто изнад нивоа терена ће бити обложен каменом (интерпретација делимично огољеног 

каменог темеља праисторијске куће и пронађених остатака камених зидова непознате намене). 

Кров је двоводни, кровна конструкција је дрвена, изведена као прост кров са тавањачама. Нагиб 

кровних равни је 45º. Кров је покривен сламом или шиндром, што ће показати даља разрада 

пројекта, a посебно пројекат заштите од пожара, а уз постојање хидроизолације и додатне 

термоизолације, док је унутрашња облога дашчање. Зидови централног простора се изнутра 

малтеришу кречним малтером и завршно боје уз претходно глетовање. Зид који преграђује зону 

тоалета са одржавањем од централне зоне је израђен у бондрук конструкцији са испуном од 

ћерпича зиданог у блатном малтеру. Преграде између кабина у тоалету и простора одржавања су 

од алуминијума. Зидови су у зони тоалета и одржавања су обложени керамичким плочицама. 

Завршна обрада подова у кући је гранитна керамика, а полаже се у слој цементне кошуљице уз 

претходну термоизолацију и хидроизолацију. 



Могуће је размотрити и идеју преноса неке од постојећих, а напуштених сеоских кућа из 

Стапара или околних села, приближних димензија, а која ће на овај начин бити сачувана, уместо 

напред поменуте изградње, и унапређена унутрашњим радовима. У обзир долазе куће од дрвета 

покривене шиндром, полубрвнаре – получатмаре или чатмаре. 

 

 

1.5.7. Обезбеђење и продаја улазница 

 

Што се тиче инфо пункта и продаје улазница, ове функције би се налазиле у делу комплекса са 

кућама од плетера и земуницом, одмах након уласка у комплекс са његове источне стране. Биле 

би смештене у оквиру једне грађевине сличне земуници, односно грађевине са купастим кровом 

покривеним сламом (током разраде пројекта се може изменити покривач и увести дрвена 

шиндра), али са спољним зидовима. Зидови би били зидани од ћерпича у блатном малтеру, 

споља обрађени налик на куће од плетера (обојени блатни малтер), а унутра савремено 

обрађени. Потребу за термоизолацијом зидова ће показати даља разрада пројекта. Зидови се 

изнутра малтеришу кречним малтером и завршно боје уз претходно глетовање. Завршна обрада 

пода је гранитна керамика, а полаже се у слој цементне кошуљице уз претходну термоизолацију 

и хидроизолацију. Корисна површина намењена овој функцији би била 3,23 m². Предвиђено је и 

постављање још једног објекта идентичног овом, у смислу конструкције,  обраде и површине, а 

испред источног улаза у комплекс, где би било смештено физичко обезбеђење, видео надзор и 

управљање инфраструктуром и техником. У складу са препорукама пројекта за заштиту од 

пожара, размотрити у даљој разради архитектонског пројекта замену зидова зиданих потпуно од 

ћерпича зидовима скелетне дрвене конструкције и испуне од ћерпича, а на оба објекта. 

 

 

1.5.8. Пејзажно уређење 

 

Хортикултурно уређење се планира кроз постављање травњака и садњу дрвећа. Дрвореди се 

планирају уз ободе ограђеног комплекса, са његове унутрашње и спољашње стране, али се и у 

унутрашњости комплекса планира садња појединачних стабала, где би постојали и већ поменути 

вртови уз куће од плетера. Стазе кроз комплекс се планирају као неправилне и земљане са 

посипом од ризле и шљунка, са местимичним појављивањем камених плоча неправилног 

облика, увек уз директан контакт са травњацима. Зоне испред западног и источног улаза у 

комплекс се планирају у истој материјализацији. У комплексу се предвиђа могућност приступа 



особа са посебним потребама свим садржајима, што ће бити изведено одговарајућом 

нивелацијом терена.   

Пејзажним решењем нужно је пројектом предвидети коришћење аутохтоних врста које 

припадају природним заједницама клисуре у складу са in situ карактеристикама локације 

комплекса.  Пројектом није могуће предвидети биљне врсте егзоте нити врсте које нису блиске 

аутохтоним биљним заједницама клисуре Ђетиње, а посебно не инвазивне биљне врсте. 

Препорука је да се као биљни материјал користе ендемичне и заштићене аутохтоне врсте 

клисуре Ђетиње, као и оне врсте које употпуњују тематски и програмски садржај комплекса. С 

тим у вези, препорука за коришћење биљних врста се пре свега односи на употребу врста из 

следећих биљних заједница: Salicion albae, Salicion triandrae, Salicetum purpureae, Carpinion 

betuli ilyrico-moesiacum, Aceri-Ostryo-Fagetum и сл. Исто тако, препорука је да се користи 

аутохтона вегетација (акватична, хидрифилна и сукулентна) карактеристична за водена станишта 

(речна станишта) и сува станишта (станишта стена и сипара). Пејзажним решењем нужно је 

предвидети техничка и технолошка решења која не захтевају додатну негу ка ни унос додатних 

вештачких супстрата и материјала којима би био нарушен еколошки капацитет биотопа клисуре. 

 

 

1.5.9. Додатни садржаји и анимација посетилаца 

 

Кроз читав простор се планира постављање инфо табли које би пратиле изграђене елементе 

комплекса. На основном паноу који би се налазио на уласку у комплекс са његове источне стране 

и уз планирани мањи стреличарски полигон, била би приказана прича о археолошким 

локалитетима „Велика Градина“ и „Мала Градина“, подаци о пронађеним кућама са графичким 

прилозима, са наглашавањем разлика реконструкција у односу на могуће оригиналне остатке, 

односно са указивањем на проблеме са којима се истраживачи овог периода срећу приликом 

ископавања и доношења закључака о изгледу различитих структура, када је веома ограничен 

обим података који се током истраживања може добити, али и када је закључивање отежано 

постојањем  вишеслојних археолошких локалитета. Мотив комплекса, као нешто по чему би 

визуелно памтили археолошки музеј, би могао бити везан за неки елемент природног окружења 

уз реку, али и неки артефакт пронађен током археолошких ископавања. С обзиром да комплекс 

не обухвата само презентацију неолита, мотив музеја би могао бити и неки од елемената богате 

декорације присутне на пронађеним артефактима који датирају из каснијих периода. Могуће је 

извести и неке од орнамената на фасадама кућа, у слоју блата, што ће донети интересантна 

места за погледе посетилаца, а најпре разиграти јендоличне фасаде. 



 Куће од плетера би требало опремити тако да се у њима налазе огњишта – зидане пећи, 

али и реплике предмета које је праисторијски човек користио, а које су пронађене током 

археолошких истраживања. У њих спадају коштана шила, обрађени јеленски рогови (носачи 

копача – пољопривредних алатки), земљани тегови, кремени ножићи, пострушке и стругалице, 

камене секире, као и керамика – зделе, амфоре и др., али и ретке фигурине. Такође, важно је 

поставити и реплике, а у неким случајевима и оригинале, хране коју је праисторијски човек 

гајио, сакупљао и припремао, а која може донети посебну димензију амбијенту – мирис. Реплике 

одеће и обуће коју је носио би такође требало да буду део поставке унутар кућа. Посебан 

доживљај могу донети симулације вештачких ватри које би се извеле уз помоћ скривене 

инсталације, и које би се покретале од стране водича преко даљинског управљача. На тај начин 

би се могли репродуковати и различити звуци, а посебну драж би могле донети ватре и њихово 

пуцкетање приликом вечерњих посета које би могле бити организоване у склопу одређених 

тематских догађаја у насељу. Лутке као праисторијски људи би такође могле бити мањи део 

поставке, са циљем да посетиоци добију утисак односа димензије простора који је 

праисторијски човек користио и њега самог, као и односа праисторијског човека и човека данас. 

Костимирани савремени људи не би требало да буду део свакодневне поставке, већ би се за 

потребе тематских догађаја запослени у музеју, или гостујући глумци, па чак и посетиоци могли 

обући у одећу налик оној коју је носио праисторијски човек. Што се тиче земунице, с обзиром да 

се њена намена као простора за стално или привремено становање или простора за обављање 

неке друге функције не може са поузданошћу утврдити, она ће бити неопремљена, код 

посетиоца ће донети утисак како је то било боравити у полуукопаном простору. 

Михаило Зотовић је писао да је положај локалитета „Велика Градина“ омогућавао 

паралелан развој сточарства и земљорадње, мада је сточарство било заступљеније. У лепу којим 

су биле облепљене куће пронађена је плева житарица ради побољшања његових везивних 

својстава. Лов и риболов су били допунска занимања. Осим ових основних грана човековог 

привређивања, присутна је била и домаћа радиност – керамичка производња, израда предмета од 

животињских костију и камена, али и ткање, предење, израда асура и прерада животињских 

кожа. У централном простору између кућа од плетера би се могле организовати радионице, а 

посебно оне које захтевају разговоре и приче, односно окупљања у групе. Овде се могу 

поставити груписани елементи за седење, налик аналогним примерима из праисторије, а слични 

елементи би требало да се појаве кроз читав комлекс. У овом простору између четири куће се 

планира и постављање простора за окупаљање. Уз саму ограду од плетера која раздваја две 

подцелине се планира постављање још једног места окупљања уз отворени простор за печење 

керамике. Постојање домаћих животиња унутар археолошког музеја на отвореном у Стапарској 



Бањи у овој фази није предвиђено, с обзиром да подразумева велику бригу и ангажовање, али се 

и о овом елементу оживљавања насеља може размислити у будућим плановима развоја простора. 

С друге стране, представа  земљорадње се планира оснивањем мањих вртова уз саме куће од 

плетера. Керамичка производња ће се представити поменутим печењем у спољном простору, а 

израда коштаних и камених предмета, као и предмета од коже и вуне ће бити приказана кроз 

радионице. Саме радионице ће бити током лепог времена углавном организоване у слободним 

просторима у оквиру само насеља, или ван њега, уз простор куће обложене каменом и у самој 

кући. Пећи постављене у простору ван ограђеног дела комплекса са четири куће од плетера и 

земуницом, односно у простору који „припада“ кући са каменом соклом и функције радионица, 

ће се користити за радионице печења керамике и хлеба. 

Радионице би требало да, осим оних везаних за занате, обухвате и оне из области 

конзервације и археологије. Зато се планира и постављање две мање археолошке сонде у којима 

би деца и заинтересовани могли бити археолози, а које би биле испуњене земљом и репликама 

праисторијских артефаката. Изнад њих би била формирана настрешница од платна као заштита 

од сунца која би имала принт начина праисторијског ткања према аналогијама из литературе. У 

простору блиском овом се предвиђа и постављање чесме са пијаћом водом, а чије обликовање 

би требало да буде у форми извора. Иако је садржај археолошког музеја окренут приказу живота 

праисторијских људи, радионице би могле да обухвате и теме ширег историјског опсега, с 

обзиром да су на археолошким локалитетима „Велика Градина“ и „Мала Градина“ пронађени и 

остаци из каснијих периода.  

 

 

1.5.10. Инфраструктура у оквиру комплекса 

 

Посебно је важно омогућити привремено паркирање мини бусева, путничких и комби возила у 

близини простора, с обзиром да је комплекс првенствено намењен деци и омладини за потребе 

одржавања едукативних радионица, али и осталим групним посетама. Овај простор се планира 

са десне стране асфалтног пута, где се сада налази већи празан простор.  

Што се тиче електроенергетских инсталација у комплексу, напајање електричном 

енергијом ће се вршити преко оближњег железничког комплекса. Планирано је напајање 

водоводне мреже са постојећег водоизворишта. За функционисање фекалне канализације, 

планира се изградња септичке јаме, чији ће положај бити одређен будућим пројектом, али који 

би свакако требало да буде на простору ван ограђеног комплекса археолошког музеја, пожељно у 

зони паркинга са друге стране асфалтног пута уз сам комплекс. Све атмосферске воде са кровова 



објеката су усмерене ка околним зеленим површинама, a терен целог комплекса је у паду ка 

реци. Електроенергетске инсталације предвиђају опште, антипанично и декоративно осветљење 

у целом комплексу, али и прикључнице и инсталацију уземљења и громобрана на кући са соклом 

од камена, објекту обезбеђења и продаје улазница. Oвде је потребно бити врло обазрив, с 

обзиром на материјализацију крова – сламу и њену запаљивост. Опште осветљење се планира у 

кући са радионицама, објекту обезбеђења и продаје улазница као видљиво и савремено, док се 

на њиовим фасадама делимично сакрива. У кућама од плетера се планира постављање 

сакривених светиљки опште и декоративне намене. Спољна расвета у комплексу обухватиће 

постављање светиљки у просторе седења (сакривене у клупама) и ограде, али и постављање 

рефлектора на део падине изнад само насеља са његове источне стране који ће осветлити цело 

насеље. Западни улаз у насеље ће бити осветљен од стране рефлектора на објекту обезбеђења. У 

свим просторима се планира употреба ЛЕД светиљки. У комплексу се планира постојање 

инсталација видео надзора и бежичне интернет мреже, а потребно је проверити доступност 

подручја сигналима мобилне телефоније. Употреба комплекса и простора Стапарске Бање се 

планира у периодима адекватних временских услова за подручје у коме се налазе – пролеће, лето 

и рана јесен, али се објекат са радионицама се може изузетно користити и у хладнијим данима, 

па се мора предвидети и његово догревање. Ово се спроводи уградњом каљеве пећи са 

димњаком.  

Неопходно је обезбедити услове заштите од пожара постављањем ватрогасних апарата и 

противпаничног оветљења, на свим местима одређеним  пројектом заштите од пожара. С 

обзиром на материјализацију објеката у комплексу насеља, опасности од пожара могу бити 

веома велике, па се мора пазити да поменути апарати и светиљке буду потпуно доступни и 

видљиви, без било каквог сакривања или маскирања у амбијент.  Потребно је бити врло обазрив 

у прорачуну капацитета насеља, односно броја посетилаца који могу заједно боравити у њему у 

одређеном временском периоду, а због евакуације. Пројекат заштите од пожара ће показати и 

потребу за  спољном хидрантском мрежом око комплекса и извором њеног напајања. Системи за 

дојаву пожара се предвиђају у кући са радионицама, објекту са обезбеђењем и продајом 

улазница.  

Сви детаљи и потребе за одређеним врстама инсталација ће бити дефинисани у 

појединачним пројектима за извођење. 



 

1.6. НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПОВРШИНА 
 
 

1. Објекат број. 4: кућа од плетера - тип 1 
 
а) приземље: 
 
просторија 1: .......................................................................................................................16,75 m2 
просторија 2: .......................................................................................................................12,40 m2 
 
Укупна нето површина објекта: ...................................................................................29,15 m2 
Укупна бруто површина објекта: .................................................................................34,68 m2 
 
 

2. Објекат број. 8: кућа од плетера - тип 2 
 
а) приземље: 
 
просторија 1: .......................................................................................................................16,75 m2 
просторија 2: .......................................................................................................................12,40 m2 
 
Укупна нето површина објекта: ....................................................................................29,15 m2 
Укупна бруто површина објекта: .................................................................................34,68 m2 
 
 

3. Објекат број. 7: кућа од плетера - тип 3 
 
а) приземље: 
 
просторија 1: .......................................................................................................................12,40 m2 
просторија 2: .........................................................................................................................8,05 m2 

просторија 2: .........................................................................................................................8,05 m2 

 
Укупна нето површина објекта: ...................................................................................28,50 m2 
Укупна бруто површина објекта: .................................................................................34,68 m2 
 
 

4. Објекат број. 5: кућа од плетера - тип 4 
 
а) приземље: 
 
просторија 1: .......................................................................................................................12,40 m2 
просторија 2: .........................................................................................................................8,05 m2 
просторија 2: .........................................................................................................................8,05 m2 

 



Укупна нето површина објекта: ...................................................................................28,50 m2 

Укупна бруто изграђена површина објекта: ..............................................................34,68 m2 
Укупна бруто површина објекта: .................................................................................34,68 m2 
 

 

5. Објекат број. 3: земуница 
 
а) приземље: 
 
просторија 1: .........................................................................................................................1,37 m2 
 
Укупна нето површина објекта: .....................................................................................1,37 m2 

Укупна бруто површина објекта: ...................................................................................6,38 m2 
 

 

6. Објекат број. 1: продаја улазница 
 
а) приземље: 
 
просторија 1: ........................................................................................................................3,33 m2 
 
Укупна нето површина објекта: ...........................................................3,33 x 0.97% = 3,23 m2 

Укупна бруто површина објекта: ...................................................................................6,60 m2 
 

 

7. Објекат број. 14: кућа (камен) 
 
а) приземље: 
 
централни простор са радионицама: .................................................................................37,88 m2 
тоалети: ................................................................................................................................11,46 m2 
одржавање: ............................................................................................................................3,51 m2 
 
Укупна нето површина објекта: ....................................................................................52,85 m2 

Укупна бруто површина објекта: ..................................................................................70,76 m2 

 

 

8. Објекат број. 17: обезбеђење 
 
а) приземље: 
 
просторија 1: .........................................................................................................................3,33 m2 
 
Укупна нето површина објекта: ...........................................................3,33 x 0.97% = 3,23 m2 

Укупна бруто површина објекта: ...................................................................................6,60 m2 



БРОЈ ФУНКЦИОНАЛНИХ ЈЕДИНИЦА СА КОМУНАЛНИМ КАПАЦИТЕТИМА: 
 
 
 
 
Број функционалних јединица: 
 

- четири куће од плетера чија ће намена бити изложбена 
- једна земуница чије ће намена бити изложбена 
- један павиљон за продају улазница  
- једна кућа (камен) која ће садржати радионице и тоалете 
- један павиљон за физичко обезбеђење, видео надзор и управљање инсталацијама 

 
 

Потребни комунални капацитети: 
 

- вода: планиран прикључак на водоизвориште према прорачуну и условима 
- канализација: планиран прикључак на септичку јаму према прорачуну и условима 
- гас: није предвиђен прикључак 
- електрична струја: планиран прикључак снаге према прорачуну и условима 

 
 
 Планирани капацитет: 
 

- адреса објекта: Стапарска Бања, општина Ужице 
- врста прикључка: трајни 
- врста мерног уређаја:  трофазно бројило 
- број тарифа: две 
- одобрена снага: према условима 
- начин грејања: индивидуално, на чврсто гориво - дрва 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.7. ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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0 ОДМОРИШТЕ 

1 УЛАЗНИЦЕ, ИНФО, ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

ПРОСТОР ЗА СТРЕЛИЧАРСТВО

ЗЕМУНИЦA

КУЋА ОД ПЛЕТЕРА - тип 1, СА ВРТОМ

СЕДЕЊЕ И ОКУПЉАЊЕ 

2

3

4

5

6

7

8

9 ПЕЋИ

10 КАПИЈА И ОГРАДА ИЗМЕЂУ МУЗЕЈСКИХ И САВРЕМЕНИХ САДРЖАЈА

АРХЕОЛОШКЕ СОНДЕ ЗА ДЕЦУ ИСПОД НАСТРЕШНИЦЕ

КУЋА (КАМЕН) - РАДИОНИЦА, ТОАЛЕТИ, СУВЕНИРИ, ОСТАВА 
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ПЛАТО СА ГЛЕДАЛИШТЕМ

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
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СЕДЕЊЕ И ОКУПЉАЊЕ / печење керамике на отвореној ватри

СЕДЕЊЕ И ОКУПЉАЊЕ / ГЛЕДАЛИШТЕ

A УЛАЗ - ИЗЛАЗ

Б УЛАЗ - ИЗЛАЗ

ВРТ

ПЛОЧАСТИ КАМЕН У ПЕСКУ

СИТАН КАМЕН

ТРАВА

ЛЕГЕНДА

ПЕШАЧКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

ИНВЕСТИТОР МЕСТО  ГРАДЊЕ

БР.Т.ДНЕВНИКА ДАТУМ

ФЕБРУАР,  2019

РАЗМЕРА БРОЈ  ЦРТЕЖА

1 : 250  @B1 1

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ЦРТЕЖ

1 - ПРОЈЕКАТ  АРХИТЕКТУРЕ

ОБЈЕКАТ

ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

И Д Е Ј Н O   Р Е Ш Е Њ Е  - И Д Р

НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА

СИТУАЦИОНИ ПЛАН

ЈП '' УЖИЦЕ  РАЗВОЈ'' УЖИЦЕ

УЖИЦЕ, УЛ.ВУКОЛЕ ДАБИЋА, БР.1-3

Стапарска Бања
к.п. 8196/3, 8196/5, К.О. Стапари, Ужице

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

АРХЕОЛОШКИ МУЗЕЈ НА ОТВОРЕНОМ
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дипл.инж.арх

ПРОЈЕКТАНТ

ЕМИЛИЈА НИКОЛИЋ

ЕМИЛИЈА НИКОЛИЋ

КУЋА ОД ПЛЕТЕРА - тип 2, СА ВРТОМ
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ТОАЛЕТИ / предмет посебног пројекта19

ПАРКИНГ / предмет посебног пројекта20



земљано тло

КРОВ

набијена земља 10cm

премаз од глине 2cm

ПОД

рог  ∅100mm

пресек А-А изглед са северозапада

основа приземља

пресек Б-Б

земљано тло

набијена земља 10cm

премаз од глине 2cm

ПОД

рог  ∅100mm

потконструкција покривача ∅80mm

покривач од сламе 30cm

КРОВ

УНУТРАШЊИ ЗИД

дрвени стуб ∅100-140mm

пруће ∅30-50mm са испуном од блата

пруће ∅30-50mm са испуном од блата

потконструкција покривача ∅80mm

покривач од сламе 30cm

изглед са североистока

изглед са југозапада
изглед са југоистока

ИНВЕСТИТОР МЕСТО  ГРАДЊЕ

БР.Т.ДНЕВНИКА ДАТУМ

ФЕБРУАР,  2019

РАЗМЕРА БРОЈ  ЦРТЕЖА

2

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ЦРТЕЖ

1 - ПРОЈЕКАТ  АРХИТЕКТУРЕ

ОБЈЕКАТ

ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

И Д Е Ј Н O   Р Е Ш Е Њ Е  - И Д Р

НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА

КУЋА ОД ПЛЕТЕРА - тип 1

ЈП '' УЖИЦЕ  РАЗВОЈ'' УЖИЦЕ

УЖИЦЕ, УЛ.ВУКОЛЕ ДАБИЋА, БР.1-3

Стапарска Бања
к.п. 8196/3, 8196/5, К.О. Стапари, Ужице

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

АРХЕОЛОШКИ МУЗЕЈ НА ОТВОРЕНОМ

дипл.инж.арх

дипл.инж.арх

ПРОЈЕКТАНТ

ЕМИЛИЈА НИКОЛИЋ

ЕМИЛИЈА НИКОЛИЋ

дрво

блато

слама

Легенда:

земља
положај куће у музеју

м
акадам

ски пут

ознака
просторије

нето
површина
објекта

обрада
пода

бруто
површина
објекта

обрада
зидова

обрада
плафона

површина

1

2

набој /1

2

набој

набој

блато

блато 12,40 m2

18,75 m2

29,15 m2

34,68 m2

/

основа крова

1 : 100@4950mm x 2970mm

СЛАМА

БЛАТО

СЛАМА

БЛАТО

СЛАМА

БЛАТО

дрвени стуб ∅100-140mm

облога од блата са плевом 6cm

пруће ∅30-50mm са испуном од блата

СПОЉАШЊИ ЗИД

пруће ∅30-50mm са испуном од блата

облога од блата са плевом 6cm

дрвени стуб ∅100-140mm

облога од блата са плевом 6cm

пруће ∅30-50mm са испуном од блата

СПОЉАШЊИ ЗИД

пруће ∅30-50mm са испуном од блата

облога од блата са плевом 6cm

СЛАМА

БЛАТО



земљано тло

премаз од глине 2cm

рог  ∅100mm

покривач од сламе 30cm

КРОВ

потконструкција покривача ∅80mm

набијена земља 10cmдрвени стуб ∅100-140mm

пруће ∅30-50mm са испуном од блата

пруће ∅30-50mm са испуном од блата

ПОДУНУТРАШЊИ ЗИД

изглед са југозапада
изглед са југоистока

рог  ∅100mm

потконструкција покривача ∅80mm

покривач од сламе 30cm

КРОВ

земљано тло

набијена земља 10cm

премаз од глине 2cm

ПОД

основа приземља

пресек А-А изглед са северозапада

изглед са североистокапресек Б-Б

ИНВЕСТИТОР МЕСТО  ГРАДЊЕ

БР.Т.ДНЕВНИКА ДАТУМ

ФЕБРУАР,  2019

РАЗМЕРА БРОЈ  ЦРТЕЖА

3

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ЦРТЕЖ

1 - ПРОЈЕКАТ  АРХИТЕКТУРЕ

ОБЈЕКАТ

ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

И Д Е Ј Н O   Р Е Ш Е Њ Е  - И Д Р

НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА

КУЋА ОД ПЛЕТЕРА - тип 2

ЈП '' УЖИЦЕ  РАЗВОЈ'' УЖИЦЕ

УЖИЦЕ, УЛ.ВУКОЛЕ ДАБИЋА, БР.1-3

Стапарска Бања
к.п. 8196/3, 8196/5, К.О. Стапари, Ужице

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

АРХЕОЛОШКИ МУЗЕЈ НА ОТВОРЕНОМ

дипл.инж.арх

дипл.инж.арх

ПРОЈЕКТАНТ

ЕМИЛИЈА НИКОЛИЋ

ЕМИЛИЈА НИКОЛИЋ

основа крова

дрво

блато

слама

Легенда:

земља
положај куће у музеју

м
акадам

ски пут

ознака
просторије

нето
површина
објекта

обрада
пода

бруто
површина
објекта

обрада
зидова

обрада
плафона

површина

1

2

набој /1

2

набој

набој

блато

блато 12,40 m2

18,75 m2

29,15 m2

34,68 m2

/

1 : 100@4950mm x 2970mm

СЛАМА

БЛАТО

СЛАМА

БЛАТО

СЛАМА

БЛАТО

СЛАМА

БЛАТО

дрвени стуб ∅100-140mm

облога од блата са плевом 6cm

пруће ∅30-50mm са испуном од блата

СПОЉАШЊИ ЗИД

пруће ∅30-50mm са испуном од блата

облога од блата са плевом 6cm

дрвени стуб ∅100-140mm

облога од блата са плевом 6cm

пруће ∅30-50mm са испуном од блата

СПОЉАШЊИ ЗИД

пруће ∅30-50mm са испуном од блата

облога од блата са плевом 6cm

СЛАМА



УНУТРАШЊИ ЗИД

пруће ∅30-50mm са испуном од блата

земљано тло

набијена земља 10cm

премаз од глине 2cm

ПОД

рог  ∅100mm

потконструкција покривача ∅80mm

покривач од сламе 30cm

КРОВ

дрвени стуб ∅100-140mm

пруће ∅30-50mm са испуном од блата

рог  ∅100mm

потконструкција покривача ∅80mm

покривач од сламе 30cm

КРОВ

земљано тло

набијена земља 10cm

премаз од глине 2cm

ПОД

основа приземља

пресек А-А изглед са северозапада изглед са североистока

пресек Б-Б изглед са југозапада

изглед са југоистока

ИНВЕСТИТОР МЕСТО  ГРАДЊЕ

БР.Т.ДНЕВНИКА ДАТУМ

ФЕБРУАР,  2019

РАЗМЕРА БРОЈ  ЦРТЕЖА

4

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ЦРТЕЖ

1 - ПРОЈЕКАТ  АРХИТЕКТУРЕ

ОБЈЕКАТ

ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

И Д Е Ј Н O   Р Е Ш Е Њ Е  - И Д Р

НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА

КУЋА ОД ПЛЕТЕРА - тип 3

ЈП '' УЖИЦЕ  РАЗВОЈ'' УЖИЦЕ

УЖИЦЕ, УЛ.ВУКОЛЕ ДАБИЋА, БР.1-3

Стапарска Бања
к.п. 8196/3, 8196/5, К.О. Стапари, Ужице

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

АРХЕОЛОШКИ МУЗЕЈ НА ОТВОРЕНОМ

дипл.инж.арх

дипл.инж.арх

ПРОЈЕКТАНТ

ЕМИЛИЈА НИКОЛИЋ

ЕМИЛИЈА НИКОЛИЋ

дрво

блато

слама

Легенда:

земља
положај куће у музеју

м
акадам

ски пут

основа крова

ознака
просторије

нето
површина
објекта

обрада
пода

бруто
површина
објекта

обрада
зидова

обрада
плафона

површина

1

2

набој /1

2

набој

набој

блато

блато 8,05 m2

12,40 m2

28,50 m2

34,68 m2

23 набој блато 8,05 m2

/

/

1 : 100@4950mm x 2970mm

СЛАМА

БЛАТО

СЛАМА

БЛАТО

СЛАМА

БЛАТО

дрвени стуб ∅100-140mm

облога од блата са плевом 6cm

пруће ∅30-50mm са испуном од блата

СПОЉАШЊИ ЗИД

пруће ∅30-50mm са испуном од блата

облога од блата са плевом 6cm

дрвени стуб ∅100-140mm

облога од блата са плевом 6cm

пруће ∅30-50mm са испуном од блата

СПОЉАШЊИ ЗИД

пруће ∅30-50mm са испуном од блата

облога од блата са плевом 6cm

СЛАМА

БЛАТО



основа приземља

пресек А-А изглед са северозапада изглед са североистока

пресек Б-Б

КРОВ

ПОД

изглед са југозапада

изглед са југоистока

рог  ∅100mm

потконструкција покривача ∅80mm

покривач од сламе 30cm

земљано тло

набијена земља 10cm

премаз од глине 2cm

земљано тло

набијена земља 10cm

премаз од глине 2cm

ПОД

рог  ∅100mm

потконструкција покривача ∅80mm

покривач од сламе 30cm

КРОВ

УНУТРАШЊИ ЗИД

дрвени стуб ∅100-140mm

пруће ∅30-50mm са испуном од блата

пруће ∅30-50mm са испуном од блата

ИНВЕСТИТОР МЕСТО  ГРАДЊЕ

БР.Т.ДНЕВНИКА ДАТУМ

ФЕБРУАР,  2019

РАЗМЕРА БРОЈ  ЦРТЕЖА
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ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ЦРТЕЖ

1 - ПРОЈЕКАТ  АРХИТЕКТУРЕ

ОБЈЕКАТ

ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

И Д Е Ј Н O   Р Е Ш Е Њ Е  - И Д Р

НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА

КУЋА ОД ПЛЕТЕРА - тип 4

ЈП '' УЖИЦЕ  РАЗВОЈ'' УЖИЦЕ

УЖИЦЕ, УЛ.ВУКОЛЕ ДАБИЋА, БР.1-3

Стапарска Бања
к.п. 8196/3, 8196/5, К.О. Стапари, Ужице

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

АРХЕОЛОШКИ МУЗЕЈ НА ОТВОРЕНОМ

дипл.инж.арх

дипл.инж.арх

ПРОЈЕКТАНТ

ЕМИЛИЈА НИКОЛИЋ

ЕМИЛИЈА НИКОЛИЋ

1 : 100@4950mm x 2970mm

основа крова

дрво

блато

слама

Легенда:

земља
положај куће у музеју

м
акадам

ски пут

ознака
просторије

нето
површина
објекта

обрада
пода

бруто
површина
објекта

обрада
зидова

обрада
плафона

површина

1

2

набој /1

2

набој

набој

блато

блато 8,05 m2

12,40 m2

28,50 m2

34,68 m2

23 набој блато 8,05 m2

/

/

СЛАМА

БЛАТО

СЛАМА

БЛАТО

СЛАМА

БЛАТО

СЛАМА

БЛАТО

дрвени стуб ∅100-140mm

облога од блата са плевом 6cm

пруће ∅30-50mm са испуном од блата

СПОЉАШЊИ ЗИД

пруће ∅30-50mm са испуном од блата

облога од блата са плевом 6cm

дрвени стуб ∅100-140mm

облога од блата са плевом 6cm

пруће ∅30-50mm са испуном од блата

СПОЉАШЊИ ЗИД

пруће ∅30-50mm са испуном од блата

облога од блата са плевом 6cm



рог  ∅100mm

потконструкција покривача ∅80mm

покривач од сламе 30cm

КРОВ

земљано тло

набијена земља 10cm

премаз од глине 2cm

ПОД И ЗИД У ТЛУ

пресек

изглед са запада 

дрвени ст уб ∅100-140mm
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ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ЦРТЕЖ

1 - ПРОЈЕКАТ  АРХИТЕКТУРЕ

ОБЈЕКАТ

ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

И Д Е Ј Н O   Р Е Ш Е Њ Е  - И Д Р

НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА

ЗЕМУНИЦА

ЈП '' УЖИЦЕ  РАЗВОЈ'' УЖИЦЕ

УЖИЦЕ, УЛ.ВУКОЛЕ ДАБИЋА, БР.1-3

Стапарска Бања
к.п. 8196/3, 8196/5, К.О. Стапари, Ужице

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

АРХЕОЛОШКИ МУЗЕЈ НА ОТВОРЕНОМ

дипл.инж.арх

дипл.инж.арх

ПРОЈЕКТАНТ

ЕМИЛИЈА НИКОЛИЋ

ЕМИЛИЈА НИКОЛИЋ

1 : 100  @A3

дрво

блато

слама

Легенда:

земља
положај куће у музеју

м
ак

ад
ам

ск
и
 п

у
т

ознака
просторије

нето
површина
објекта

обрада
пода

бруто
површина
објекта

обрада
зидова

обрада
плафона

површина

1 набој /1 набој блато 1,37 m2

1,37 m2

6,38 m2

основа приземља

изглед са севера

основа крова

СЛАМА

СЛАМА

изглед са jуга 

СЛАМА



основа приземља

гранитна керамика

цементна кошуљица

термоизолација

ПОД

хидроизолација

АБ плоча 15cm

набијени бетон

шљунак

СПОЉАШЊИ ЗИД

термоизолација

дрвени стубови 16/16 cm, греде, плетер

блатни малтер

пресек A-A

ИНВЕСТИТОР МЕСТО  ГРАДЊЕ

БР.Т.ДНЕВНИКА ДАТУМ
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ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ЦРТЕЖ

1 - ПРОЈЕКАТ  АРХИТЕКТУРЕ

ОБЈЕКАТ

ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

И Д Е Ј Н O   Р Е Ш Е Њ Е  - И Д Р

НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА

КУЋА (КАМЕН)

ЈП '' УЖИЦЕ  РАЗВОЈ'' УЖИЦЕ

УЖИЦЕ, УЛ.ВУКОЛЕ ДАБИЋА, БР.1-3

Стапарска Бања
к.п. 8196/3, 8196/5, К.О. Стапари, Ужице

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

АРХЕОЛОШКИ МУЗЕЈ НА ОТВОРЕНОМ

дипл.инж.арх

дипл.инж.арх

ПРОЈЕКТАНТ

ЕМИЛИЈА НИКОЛИЋ

ЕМИЛИЈА НИКОЛИЋ

дрво

блато

слама

Легенда:

камен

положај куће у музеју

м
акадам

ски пут

ознака
просторије

нето
површина
објекта

обрада
пода

бруто
површина
објекта

обрада
зидова

обрада
плафона

површина

/
1.централни

простор са

пећи:

промотивни

материјал (a)

инфо и

сувенири (б)

рачунари (в)

радионице (г)

гранитна
керамика

бојење 37,88 m2

52,85 m2

70,76 m2
1 : 100@4950mm x 2970mm

2.

тоалети

3.

остава и

одржавање

гранитна
керамика

гранитна
керамика

керамичке
плочице

/

/керамичке
плочице

11,46 m2

3,51 m2

арм.бетон

цем.кошуљица/наб.бетон

шљунак

изглед са југозапада изглед са североистока

основа крова

СЛАМА

БOJА

СЛАМА

БOJА

СЛАМА

БOJА

изглед са северозапада

рог 10/14cm

даска

парна брана

КРОВ

термоизолација 10cm/ греда 8/10cm

контралетва

летва

хидроизолација

слама

пећ

малтер



ИНВЕСТИТОР МЕСТО  ГРАДЊЕ
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ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ЦРТЕЖ

1 - ПРОЈЕКАТ  АРХИТЕКТУРЕ

ОБЈЕКАТ

ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

И Д Е Ј Н O   Р Е Ш Е Њ Е  - И Д Р

НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА

ПРОДАЈА УЛАЗНИЦА (Б) и
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ (А)

ЈП '' УЖИЦЕ  РАЗВОЈ'' УЖИЦЕ

УЖИЦЕ, УЛ.ВУКОЛЕ ДАБИЋА, БР.1-3

Стапарска Бања
к.п. 8196/3, 8196/5, К.О. Стапари, Ужице

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

АРХЕОЛОШКИ МУЗЕЈ НА ОТВОРЕНОМ

дипл.инж.арх

дипл.инж.арх

ПРОЈЕКТАНТ

ЕМИЛИЈА НИКОЛИЋ

ЕМИЛИЈА НИКОЛИЋ

1 : 100  @A3

положај кућa у музеју

м
ак

ад
ам

ск
и
 п

у
т

ознака
просторије

нето
површина
објекта

обрада
пода

бруто
површина
објекта

обрада
зидова

обрада
плафона

површина

1 /1 гранитна
керамика

бојење 3,23 m2

3,23 m2

6,60 m2

дрво

блато

слама

Легенда: камен

арм.бетон

цем.кошуљица/наб.бетон

шљунак

гранитна керамика

цемент на кошуљица

термоизолација

хидроизолација

АБ плоча 15cm

набијени бетон

шљунак

СПОЉАШЊИ ЗИД

кречни малтер, бојен

ћерпич зидан у блатном малтеру 38cm

блатни малтер

пресек 

термоизолација 10cm/ рог 8/10cm

ПОД

КРОВ

контралетва

летва

слама

паропропусна водонепропусна фолија

осб табла

Al фолија

дрвена потконструкција

облога

основа кроваоснова приземља

A

Б

изглед са северозапада

A Б

гранитна керамика

цемент на кошуљица

термоизолација

хидроизолација

АБ плоча 15cm

набијени бетон

шљунак

СПОЉАШЊИ ЗИД

кречни малтер, бојен

ћерпич зидан у блатном малтеру 38cm

блатни малтер

термоизолација 10cm/ рог 8/10cm

ПОД

КРОВ

контралетва

летва

слама

паропропусна водонепропусна фолија

осб табла

Al фолија

дрвена потконструкција

облога

основа кроваоснова приземља

пресек 

БOJА

изглед са североистока

СЛАМА СЛАМА

БOJА




