
 

 

 

 

 

 

 

 
Предшколска установа “ Милица Ножица “ 

 

Ваљево, Владе Даниловића бр.9, тел. и факс 014/221-173, 220-934 

                       Жиро рачуни  840-57667-78, 840-57661-96, матични број 

07097069,  

Шифра делатности 8510,ПИБ 101499241 

 

Еmail: nabavke.pumn@gmail.com 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Предмет: Обавештење о покретању поступка набавке испод лимита на које се не 

примењује Закон о јавним набавкама 

 

 

Ради обезбеђења транспарентности, ПУ“Милица Ножица“ Ваљево обавештава 

јавност да је покренут поступак набавке испод лимита, ИЗРАДA УРБАНИСТИЧКО - 
ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ(УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ СА ИДЕЈНИМ РЕШЕЊЕМ 
ОБЈЕКТА, ПРОЈЕКАТ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПГОП) ЗА  ИЗГРАДЊУ КОМБИНОВАНЕ ДЕЧИЈЕ 
УСТАНОВЕ У НАСЕЉУ „ПЕТИ ПУК“ У ВАЉЕВУ. 
 
 

У прилогу Обавештења налази се Позив за подношење понуда. Позив за 

подношење понуда, структуру цена је потребно попунити и потписати. Понуду 

треба доставити у затвореној коверти са назнаком назива набавке у писарницу 

Наручиоца, ПУ “Милица Ножица“, ул.Владе Даниловића бр.9, Ваљево, до 

29.04.2021.године, до 12,00 часова. 

 

 

 

 

ПУ“Милица Ножица“ 

Споменка Ђуровић, в.д.директора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

На основу члана 27. став 1.тачка 1. Закона о јавним набавкама у својству 

наручиоца упућујемо: 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА: 

ИЗРАДA УРБАНИСТИЧКО - ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

(УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ СА ИДЕЈНИМ РЕШЕЊЕМ ОБЈЕКТА, ПРОЈЕКАТ 

ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПГОП) 

ЗА  ИЗГРАДЊУ КОМБИНОВАНЕ ДЕЧИЈЕ УСТАНОВЕ У НАСЕЉУ „ПЕТИ ПУК“ У 

ВАЉЕВУ 

 

 

Понуда број:_______________ од _____________________ 

 

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 

 
Назив понуђача: 

 

 
Седиште понуђача: 

 

 
Одговорна особа /потписник уговора/ 

 

 
Особа за контакт: 

 

 
Телефон: 

 

 
Електронска пошта: 

 

 
Текући рачун понуђача: 

 

 
Матични број понуђача: 

 

 
Порески број понуђача: 

 

 

2) СТРУКТУРА ЦЕНА: 

 

Укупна цена без ПДВ-а: 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом: 
 

 

Рок и начин плаћања: 

45(четрдесетпет) дана од службеног 

пријема рачуна у Установу 

 

 

Критеријум за избор понуде 

 

Најнижа понуђена цена 

 

 

 

 

Место и датум 

 

______________________ 

 

М.П. 

Понуђач 

 

______________________ 

/ потпис овлашћеног лица / 

 



 

Структура цена 

 

 

 

 

 

НАЗИВ УСЛУГЕ Кол. 
Јед. 

мере 

Јединична цена 

без пдв-а 

1. 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ СА 

ИДЕЈНИМ РЕШЕЊЕМ ОБЈЕКТА, 

ПРОЈЕКАТ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПГОП 
1 Комад 

 

 

 
НАПОМЕНА:  

   

 

 

Укупан износ без ПДВ: ________________ динара 

 

Порез на додату вредност ______ %           Износ ПДВ:  _______________ 

                                                                 

Укупан износ са ПДВ: _________________ динара 

  

Словима: ______________________________________________ динара.  

 

 

 

      

Место и датум 

 

______________________ 

 

М.П. 

Понуђач 

 

______________________ 

/ потпис овлашћеног лица / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 
 
ИЗРАДA УРБАНИСТИЧКО - ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
(УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ СА ИДЕЈНИМ РЕШЕЊЕМ ОБЈЕКТА, ПРОЈЕКАТ 
ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПГОП) 
ЗА  ИЗГРАДЊУ КОМБИНОВАНЕ ДЕЧИЈЕ УСТАНОВЕ У НАСЕЉУ „ПЕТИ ПУК“ У ВАЉЕВУ 

 
 
ИНВЕСТИТОР:  

Градска управа Града Ваљево, Карађорђева 64, 14000 Ваљево, Србија 
 
НАРУЧИЛАЦ: 

Градска управа Града Ваљево, Карађорђева 64, 14000 Ваљево, Србија 
 
КОРИСНИК:  

Предшколска установа „МИЛИЦА НОЖИЦА“, улица Владе Даниловића бр. 9, 
Ваљево 
 
ЛОКАЦИЈА:  

Комплекс за изградњу објекта комбиноване дечије установе, југозападни део 
катастарске парцеле број 694/16 КО Ваљево. 
 
ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ  
 

Предмет израде Урбанистичког пројекта са Идејним решењем, Пројектом 
парцелације и ПГОП је урбанистичко-архитектонска разрада комплекса кojи се формира од 
дела катастарске парцеле број 694/16 КО Ваљево, а  који је Планом генералне регулације 
„СЕВЕР“ планиран за изградњу објекта предшколске установе.   

 

 
 

Графички прилог 1 – Извор, Google earth, Предметна локација и однос према непосредном 
окружењу 

 



 
Графички прилог 2 – Национална инфраструктура геопросторних података,  

предметна катастарска парцела број 694/16 КО Ваљево 

 
Катастарска парцела број 694/16 КО Ваљево, уписана је у лист непокретности број 

893 КО Ваљево, као градско грађевинско земљиште, у јавној својини Града Ваљева, удео 
1/1. Површина парцеле је 33628 m2. Катастарска парцела број 694/16 КО Ваљево је 
неизграђена. 

 
Остали подаци из листа непокретности 

Бр.к.п. 
КО 

Ваљево 

Број ЛН 
КО 

Ваљево 

Површина 
кат. 

парцеле 

Врста 
земљишта 

Култура 
Подаци о зградама и 
др. грађ. објектима 

Правни 
статус 

изграђеног 
објекта 

694/16 893 33628 m2 
Градско 

грађевинско 
земљиште 

Остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Земљиште  је 
неизграђено 

/ 

 

 
Графички прилог 3. Извор -  дкп подлога, део кат. парцеле брпј 694/16 КО Ваљево од кога се 

формира предметни комплекс за изградњу КДУ 



  

Графички прилог 4. Извод из Плана генералне регулације „Север“ („Службени гласник града Ваљева“, број 18 
/16)  

Постојећа намена површина са постојећим локацијама КДУ и планираним предметним комплексом КДУ ( у 
средини) и означеним гравитационим зонама припадности 

 

Граница предметног комплекса за разраду Урбанистичким пројектом се поклапа: 

• са источне  стране са остатком катастарске парцеле 694/16 КО ВАЉЕВО који 
је према намени из ПГР-а СЕВЕР намењен за јавне зелене површине; 

• са западне стране, источном границом катастарске парцеле број 2885 КО 
Ваљево која представља парцелу улице Јована Дучића; 

• Са југозападне стране са североисточном границом катастарске парцеле 
број 2866 КО Ваљево; 

• са северне стране, јужном границом катастарске  парцеле број 694/21  КО 
Ваљево; 

Предметни комплекс има колски и пешачки приступ из улице Јована Дучића, 
наставак улице Синђелићеве, односно преко планиране приступне саобраћајнице са 
југозападне стране комплекса. 

Терен на парцели је у паду у правцу север-југ. Површина комплекса намењеног за 
изградњу комбиноване дечије установе је око 8459 м2. 

 
ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ  
 
ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПРЕДМЕТНЕ УРБАНИСТИЧКO-ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 
 
Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Ваљева за 2021. годину обезбеђена 

су средства из текуће буџетске резерве за израду идејног пројекта који садржи израду 
техничке документације за изградњу комбиноване дечије Установе. Средства која су 
обезбеђена књижиће се у оквиру економска класификација 511000.   

 
Урбанистичкo -техничку документацију урадити у свему према: 

− Закону о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 -испр., 
64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 -одлука УС, 
98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014 , 83/2018, 31/2019-9,37/2019 – др.закон 
9/2020); 

− Правилнику о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања ("Сл.гласник РС", бр. 32/2019 ); 



− Правилнику о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу ("Сл.гласник 
РС", бр. 22/2015 ); 

− Правилнику о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле 
техничке документације према класи и намени објекта ("Сл.гласник РС", бр. 73/2019 
); 

− Правилник о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности 
предшколске установе ("Сл. гласник РС – Просветни гласник", бр. 1/2019) са 
НОРМАТИВОМ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И ДИДАКТИЧКИХ СРЕДСТАВА И УСЛОВИМА 
У ПОГЛЕДУ ЗАПОСЛЕНИХ 

− Правилнику о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње 
објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са 
инвалидитетом, деци и старим особама ("Сл. гласник РС", бр. 22/2015); 

− Правилнику о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 
(„Сл.гласник РС", бр. 68/19); 

− Правилнику о катастарском премеру, обнови катастра и геодетским радовима у 
одржавању катастра непокретности („Сл.гласник РС", бр. 7/19); 

 
ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПРЕДМЕТНЕ УРБАНИСТИЧКO-ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
Плански основ за израду предметне урбанистичкo-техничке документације је План 

генералне регулације „Север“  („Службени лист града Ваљева“ број 18/2016), на основу ког је 
издата Информација о локацији која садржи податке о могућностима и ограничењима за 
изградњу, број 350-138/2021 -07 од 22.02.2021. године. 
 

 
ИЗВОД из  
Плана генералне регулације „СЕВЕР “  („Службени лист града Ваљева“ број 

18/2016) 

 

 

 

 

Графички прилог 5. Извод из Плана генералне регулације „Север“, Планирана функционална организација 
простора са претежном планираном наменом површина и ограничења 

 
У складу са   Планом генералне регулације „СЕВЕР “  („Службени лист града 

Ваљева“ број 18/2016), део предметне катастарске парцеле број  694/16 све КО Ваљево, се 
налази у површинама јавне намене – предшколска установа, а  остатак катастарске парцеле 
припада јавним зеленим површинама.  

 
Грађевинско земљиште јавних намена обухвата простор одређен планским 

документом за уређење или изградњу објеката јавне намене или јавних површина за које је 



предвиђено утврђивање јавног интереса, у складу са посебним законом и остале објекте 
јавне намене који могу бити у свим облицима својине.  

 
Комплекси школа и предшколских установа 
Простори за рад школских и предшколских установа се пројектују и проширују према 

посебним прописима за ову област. 
 

 

 

Графички прилог 6. Извод из Плана генералне регулације „Север“, Површине јавне намене 
за које се утврђује јавни интерес и заштићена културна добра 

 
ПОСЕБНА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПАРЦЕЛАМА ЗА ЈАВНЕ ОБЈЕКТЕ 
Дечија установа-обданиште, ново планирано и друго из социјалне заштите 

Намена парцеле или 
комплекса  
и врста објеката  
ДЕЧИЈА УСТАНОВА 

Објекти дечје заштите - обданиште,  простор за игру деце на 
отвореном, пејзажно уређене зелене површине. 
Сви елементи се пројектују према посебним прописима за ту 
врсту објеката и простора. 

Планирана површина 84a 59м2 

Заузетост  Према посебним прописима 

Висина објеката Према посебним прописима  

Удаљеност објекта од 
суседне парцеле 

Према графичком прилогу 

Обликовање објеката и 
простора 

Савремена архитектура и одржива решења уређења и 
озелењавања комплекса и објеката   

Паркирање  Изван комплекса на посебном јавном паркингу 

Ограђивање Оградом према посебним прописима 
 
СТАБИЛНОСТ ТЕРЕНА И УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА 

 
Стабилност терена на истраживаном подручју је директно условљена морфолошким 

и морфогенетским карактеристикама терена, физичко-механичким својствима тла, као и 
хидрогеолошким карактеристикама тла односно режимом нивоa подземних вода. Као 
последица разноврсности геолошке грађе, развоја рељефа и формирања тла на 
истраживаном терену се издвајају подручја са различитим степеном стабилности, који је у 
распону од стабилног до изразито нестабилног терена. На графичком прилогу 5. Планирана 
функционална организација простора са претежном планираном наменом површина и 
ограничења, приказана је категоризација терена у односу на степен стабилности. 

Катастарска парцела број 694/16 КО Ваљево у делу предвиђеном за изградњу 
објекта комбиноване дечије установе, на основу графичког прилога 5, у односу на степен 
стабилности припада зони условно стабилан терен. 
 



Условни стабилни делови терена (Ус) 
Представљају падине благог до средњег нагиба, изграђеног најчешће од  

делувијалних глина. На овим падинама приликом картирања терена, као ни морфолошком 
анализом топографске подлоге нису уочени никакви трагови колувијалног процеса (клизања 
или пузања тла). С обзиром да је у питању терен који је у великој мери изграђен и 
нивелисан, као знаци који би указивали на нестабилност, праћене су деформације на 
стамбеним објектима, коловозу, потпорним зидовима, као и други знаци који указују на 
појаву нестабилности.  

Ове падине се налазе у стању природне равнотеже, али се људском активношћу 
могу изазвати појаве нестабилности, чак и већих размера.  

 
На оваквим теренима неопходно је спречити следеће појаве: 

− нивелисање терена израдом засека и насипа без одговарајуће техничке 
документације и анализе утицаја на стабилност падине; 

− израда неправилно димензионисаних потпорних зидова без одговарајуће техничке 
документације. Посебну опасност могу представљати зидови  и друге 
водонепропусне бетонске конструкције, који спречавају нормално дренирање 
подземних вода. Наиме при изради потпорних зидова неопходна је израда 
адекватног дренажног система, како би се спречило задржавање воде у тлу; 

− појава „мртвих дренажа“ настаје најчешће када се при изради различитих подземних 
инсталација (водовод, канализација, телефон, струја, кабловска телевизија, 
цистерне за гориво, нестручно изведене дренаже за подземне објекте...) ровови 
затрпавају материјалом који има боља филтерска својства од околних глина (песак, 
шљунак, грађевински шут...). Пошто се у већини случајева не води рачуна о 
падовима и одводњи прикупљене подземне воде чест случај је да се вода 
концентрише у једну (најнижу) тачку  и интензивно заводњава падински покривач, 
што може изазвати различите појаве нестабилности тла; 

− Спречавање отицања атмосферских вода израдом водонепропусних баријера 
(ограде, зидови...), као и концентрисање атмосферске воде са већег подручја у једну 
тачку приликом изградње саобраћајница без адекватне одводње атмосферских вода; 

− Заводњавање тла отпадним водама израдом водопропусних септичких јама у које 
власници понекад укључују и атмосферске воде; 

− Промена вегетационог покривача најчешће сечом шума и воћњка како би се 
пољопривредно земљиште претворило у грађевинско. 
 
Приликом градње свих врста објеката (стамбених, индустријских, инфраструктурних, 

потпорних конструкција...) на овим теренима неопходна је израда геотехничког елабората 
којим би се дефинисали услови градње, предупредила евентуална оштећења објеката услед 
неадекватних параметара коришћених при пројектовању и спречио негативан утицај на 
стабилност терена. С обзиром на солидан степен истражености простора, овакав елаборат 
је могуће израдити на основу истражних радова мањег обима, везаних искључиво за 
микролокацију на којој се гради, а пропорционалних величини објекта. 

 
УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

Структуру планираних зелених површина  на предметном комплексу и у окружењу 
чине:  

− самосталне зелене јавне поврпине – заштитно зеленило, 

− самосталне зелене јавне површине - зелена одморишта, мале зелене целине за одмор и 
игру у уз улице и раскрснице 

− зелене површине градских стамбених блокова 

− интегрисане зелене површине (зеленило интегрисано у комплексе јавних, комерцијалних и 
привредних објеката).  

 

УРБАНИСТИЧКЕ ОПШТЕ И ПОСЕБНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ 



 
Потенцијални археолошки локалитети на основу обавештења државне комисије за 

тајне гробнице убијених после 12. септембра 1944. ( Пети пук /војни полигон/, подручје 
школе „Андра Савчић“). 

Власници земљишта и инвеститори су обавезни да приликом било каквих радова, 
уколико посумњају или наиђу на материјал који би могао бити предмет истраживања тајних 
гробница или других археолошких предмета, о томе одмах обавесте надлежне институције: 
Министарство унутрашњих послова и надлежни Завод за заштиту споменика културе ће 
поступати по законској регулативи. 

 
 
ПРИСТУП ЛОКАЦИЈИ 

 
У складу са   Планом генералне регулације „СЕВЕР “  („Службени лист града 

Ваљева“ број 18/2016), приступ предметном комплексу планиран је из јавне саобраћајнице, 
улице Јована Дучића (наставак улице Синђелићеве) преко планиране приступне јавне 
саобраћајнице (формира се од дела кат. парцеле 2866 КО Ваљево).  

Такође, предметном комплексу је могуће приступити и из изграђеног колског 
приступа са јужне стране, кат. парцела број 2862/18 КО Ваљево. 

 

 

Графички прилог 7. Извод из Плана генералне регулације „Север“, Саобраћајно решење, 
нивелација и урбанистичка регулација  

 
Планирани попречни профил приступне саобраћајнице. 

 
Предметна локација опремљена је постојећим и планираним инфраструктурним 

мрежама. 



 

 

Графички прилог 8. Извод из Плана генералне регулације „Север“, Генерално решење за 
електроенергетску, термоенергетску и гасну инфраструктуру 

 
 



 

 
Графички прилог 9. Извод из Плана генералне регулације „Север“, Генерално решење за 

хидротехничку и телекомуникациону инфраструктуру 
 
 

Извод из  
ПРАВИЛНИКА О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА ОСНИВАЊЕ, ПОЧЕТАК РАДА И ОБАВЉАЊЕ 

ДЕЛАТНОСТИ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ  ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 1/2019)  

 
Овим правилником уређују се ближи услови у погледу простора, опреме, дидактичких 

средстава (у даљем тексту: норматив простора, опреме и дидактичких средстава) и запослених које 
треба да испуњава предшколска установа за почетак рада и обављање делатности. 

 
НОРМАТИВ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И ДИДАКТИЧКИХ СРЕДСТАВА И УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ 

ЗАПОСЛЕНИХ  
 
ПРОСТОР ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 
Простор предшколске установе подразумева простор објекта установе и отворен простор на 

припадајућем земљишту - локацији (атријум и двориште). 
Основни услови који утичу на лоцирање, обим и величину објекта и земљишта одређују се 

планским актом места. При овоме се мора водити рачуна о педагошким, хигијенским, техничким и 
економским захтевима, а они су ближе одређени даљим текстом. 

 
Локација 
Локацију одређује подручје, у коме постоји потреба за градњом предшколске установе према 

планираној мрежи у складу са урбанистичким и просторним планирањем. Потребна величина 
локације за предшколску установу одређује се у зависности од потреба и планираног капацитета 
установе и организације установе. 

 
1) Избор и величина локација 
При одређивању положаја - локације за формирање предшколске установе, морају бити 

испуњени одређени услови: 
Локација за објекат предшколске установе треба да обезбеди: 

− довољну величину локације како би се на њему изградио одговарајући објекат и пратећи 
садржаји у слободном простору за предшколске установе на засебној локацији минимално: 
25 м2 по детету, а у централним градским зонама и изграђеним подручјима у градским 
насељима већих густина минимално 15 м2 по детету (за насеље, део насеља, просторну 
целину или зону са прописаним индексом изграђености ≥ 2,5); 



− да је терен по могућству приближно раван или благо нагнут у правцу повољније оријентације 
- на југ или исток; 

− да је по могућству у мирном пределу где је свеж ваздух без прашине, магле и дима, гасова 
или другог штетног зрачења, у близини паркова и зеленила, а даље од фабрика, прометних 
саобраћајница, тржница, односно даље од буке и штетних материја; 

− довољну удаљеност од најближих објеката који их могу осенчити (за најмање двоструку 
висину вишег објекта); 

− комуналну и инфраструктурну опремљеност (прилазни пут за пешачки и колски саобраћај, 
снабдевање здравом и питком водом, одвођење отпадних вода и прикључке јаке и слабе 
струје) у складу са постојећим прописима. 
Изузетак од ове норме могу бити објекти задужбина или објекти који су категорисани као 

споменици културе или који се налазе у просторним културно-историјским целинама у складу са 
законом, наслеђеним структурама и централним градским зонама. 

 
2) Структура локације 
 
Локација за предшколску установу обухвата: 
1) земљиште под објектом; 
2) двориште са игралиштем и травнатим површинама и/или атријум и стазама за пешаке; 
3) доставне површине и путеви за интервентна возила; 
4) опционо паркиралиште у зависности од урбанистичких услова. 
 
Земљиште под објектом одређује бруто грађевинска површина приземља. 
 
Двориште је отворен слободан и заједнички простор за децу, запослене и родитеље, служи 

за игру и учење деце, а користи се и за комуникације и приступ пешака. Величина дворишта износи 
најмање 8 м2 по детету. Двориште мора бити ограђено, и то у висини од најмање 1,50 м. У случају да 
је ограда транспарентна, димензије испуна слободног простора у пољима износе најмање 12 цм, 
правац постављања преграда вертикалан (без хоризонтала).  

Отварање капије треба да буде изван домашаја деце, заштићено додатном сигурносном 
бравом. 

Дозвољено је постављање живе ограде у комбинацији са жичаном оградом. 
Двориште је лоцирано уз објекат предшколске установе и непосредно повезано са улазом у 

објекат. У оквиру зелених површина дворишта направити засад листопадног дрвећа које ће 
омогућити хлад за део дворишта у летњем периоду, а зими неће заклањати сунце. Травнате 
површине треба да заузимају 40% површине дворишта. Приликом избора биљака потребно је 
избегавати инвазивне и алергене врсте. 

 
Дечје игралиште у склопу дворишта мора бити опремљено у складу са Правилником о 

безбедности дечјих игралишта, а у исто време да буде подстицајно за дечије учење и развој. 
Игралиште је изграђено на подлози погодној за дечија игралишта, површине је најмање 3 м2 по 
детету, од чега један део има меку подлогу. 

 
Доставне површине чине: доставни прилаз за доставна возила (економско-технички 

прилаз), простор за сакупљање и одвожење смећа, котларницу (на чврсто и течно гориво, гас и сл.) и 
простор за складиштење енергената (цистерне, оставе и сл.). Доставне површине морају бити 
уређене и опремљене у складу са важећом санитарно-хигијенском законском регулативом. Доставне 
површине морају да буду приступачне, одвојене, опремљене са контејнерима или кантама за 
скупљање чврстог отпада. Доставне површине не смеју се користити у друге сврхе. Део дворишта 
који користе деца не може служити као доставна површина. Димензије доставних површина 
пројектују се у складу са организацијом установе, начином загревања и другим техничким условима 
специфичним за појединачни објекат. 

Путеви за интервентна возила не могу се користити у друге сврхе. 
 
Површине за паркирање аутомобила и одлагање бицикала се пројектују у складу са 

урбанистичким условима органа локалне самоуправе задуженог за послове саобраћаја, ван 
дворишта са игралиштем и травнатим површинама, а у оквиру парцеле која се формира за 
предшколску установу. 



Сви прилази морају бити лако савладиви, приступачни и диференцирани по намени, и 
израђени у складу са важећим стандардом приступачности. 

 
АРХИТЕКТОНСКО ПРОЈЕКТОВАЊЕ ( за потребе израде Идејног реешења КДУ) 
 
Типови објеката према функционалном садржају 
 
Типови објеката, односно грађевинских и функционалних целина предшколске установе 

утврђује се у складу са законом: 

− према трајању васпитно-образовног програма, 

− према узрасту деце и узрасној структури васпитних група, 

− према броју васпитних група, 

− према организацији предшколске установе (седиште установе или издвојено одељење 
установе - објекти, односно грађевинске и функционалне целине), 

− према формираности комплекса (објекат има сопствену локацију или је формиран у виду 
депанданса у зонама компатибилне намене). 
 
Приказана типологија одређена је у односу на наведене критеријуме са дефинисаним 

обавезним и опционим просторијама које садрже предшколске установе. 
Рационалност и економичност простора подразумевају пре свега обезбеђење одговарајућег 

броја функционалних просторија за васпитно-образовни рад. Број просторија за васпитно-образовни 
рад одређује се према броју васпитних група. 

Оптимална искоришћеност објекта постигнута је за капацитет од 240 деце, односно око 12-
16 васпитних група. При изградњи нових објеката максималан капацитет износи 270 деце. 

 
Објекат предшколске установе 
 
Објекат предшколске установе може бити пројектован у виду засебног објекта или у виду 

депанданса у оквиру изграђених објеката и урбанистичких блокова компатибилне намене. 
 
Објекат - зграда предшколске установе 
Објекат (зграда) може бити наменски грађена или адаптирана за делатност предшколске 

установе. 
БРГП (бруто развијена грађевинска површина) објекта (зграде) се обрачунава са мин. 6,5 м2 

по детету. 
Из економских разлога препоручује се изградња јединственог објекта предшколске установе, 

јер други начини грађења (павиљонски и слични) захтевају више земљишта и поскупљују изградњу и 
одржавање. 

Приликом пројектовања објекта посебну пажњу треба обратити на положај и спратност 
објекта, правилну оријентацију и неопходан број и величину просторија. 

Објекат - зграда предшколске установе треба да буде тако пројектован на локацији, да је 
максимално удаљен од саобраћајница и извора буке. 

Пожељна оријентација просторија за децу, у нашем географском поднебљу, по правилу је 
југ-југоисток јер се овом оријентацијом обезбеђује правилна инсолација и стварају повољни услови за 
рад. Пожељно је да соба за децу буде осунчана најмање два сата дневно. 

 
Јединственост објеката условљена је економским разлозима и енергетском ефикасношћу.  
Максимална спратност објекта за предшколску установу је приземље и један спрат (П + 1), 

укључујући приземље и поткровље (П + Пк). У централним градским зонама и изграђеним подручјима 
у градским насељима већих густина и у оквирима наслеђених структура могућа је спратност: 
приземље и два спрата (П + 2) или приземље, спрат и поткровље (П + 1 + Пк). Притом је потребно 
водити рачуна да се просторије за децу предвиђају у приземљу и на првом спрату, а на другом 
спрату и у поткровљу треба предвидети просторије за администрацију, стручне службе и сл. 

 
Јаслице које обухватају млађи јаслени узраст (од шест месеци до две године) у оквиру 

објекта лоцирају се у приземљу због евакуације. 
 
Објекти предшколске установе, осим наведених, морају да испуњавају и следеће техничке 

услове: 



− да имају приступни пут; 

− да је грађевинско земљиште по могућству опремљено (јавна водоводна и канализациона 
мрежа, електрична, телефонска и кабловска мрежа, мрежа за топлификацију, односно гас); 

− да испуњавају све норме у погледу звучне, хидро и термоизолације; 

− да материјали коришћени у изградњи и опремању ентеријера буду безбедни у погледу 
пожара и у складу са важећим прописима из ове области; 

− за децу и одрасле са телесним инвалидитетом потребно је уклањање или ублажавање 
архитектонских препрека како би се омогућио лакши приступ згради, соби за децу, 
санитарном чвору и кретање ходницима у складу са законском регулативом која уређује ову 
област; 

− сви објекти обавезно испуњавају прописану законску регулативу из области енергетске 
ефикасности; 

− обавезне просторије за објекат предшколске установе су све групе просторија наведене у 
даљем тексту овог правилника; 

− обавезне просторије за објекат предшколске установе који представља издвојено одељење 
предшколске установе су све групе просторија осим просторија за управу и администрацију 
и перионице. Број просторија за стручне сараднике и сараднике се прописују у складу са 
бројем стручних сарадника и сарадника на нивоу установе у складу са овим правилником и 
организацијом предшколске установе. 

 
ТИП ОБЈЕКТА, ГРАЂЕВИНСКА И ФУНКЦИОНАЛНА ЦЕЛИНА 
У складу са наведеним критеријумима дефинисан је тип предметног објекта, 

грађевинска и функционална целина (са табеларно приказаним условима). Просторије су 
нормиране према максималном броју деце у групама у складу са законом. 
 
ТИП А (усвојен тип предметног објекта) 
 

Установа са седиштем у наменски грађеном објекту максималног капацитета 270 
деце на сопственој локацији минималне величине, за узраст од годину дана до поласка у 
школу. 

Величина локације min. 0,405 ha 

Број васпитних група 12-16 

БРГП објекта 1741,2-1814 m2 (6,5-6,72 m2/детету) 

Нето површина објекта 1451,3-1511,1 m2 (5,4-5,6 m2/детету) 

Површина дворишта (без доставне 
површине) 

2160 m2 

Површина игралишта 810 m2 

Травнате површине 864 m2 

Структура и димензије обавезних 
просторија 

  

1) Просторије за децу 
12-16 soba 
2,5 m2 по детету 

6-8 санитарних 
просторија 
8,0 m2 по соби за децу**) 

6-8 гардероба за децу  (могуће у 
оквиру комуникације) 
0,3 m2 по детету 

m2 675 96-128 81 

Укупно просторије за децу  m2 852-884 

2) Просторија за васпитаче m2 40 

3) Просторија за здравствену заштиту и 
изолацију 

12 

4) Вишенаменски простор 80 

5) Просторије за стручне службе Педагог Психолог Остали стручни сарадници 

m2 12 12 12 

Укупно просторије за стручне службе 36 



6) Просторије за управу и администрацију Директор Секретар Рачуноводство Остало 

m2 24 12 12 12 

 Укупно за управу и администрацију 60 

7) Помоћне просторије  Гардеробе Портир Спремишта и чистачице 
Просторије за 
пом. особље 

Просторија за 
загревање 

m2 12 4 20 8 10-30 

Укупно помоћне просторије 54-74 

8) Санитарне просторије за запослене 18 

9) Кухиња – производна m2 80 

10) Перионица m2 30 

11) Комуникације (око 15% нето површине) 
m2 

189,3-197,1 

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА 1451,3-1511,1 m2 

*) Напомена: није обавезна група просторија за објекат, односно грађевинску и функционалну целину 
у којем предшколска установа обавља делатност ван свог седишта 

**) Напомена: у случају да је архитектонско решењем предвиђено да две васпитне групе користе један 
тоалет, површина од 16,0 м2 (површина две санитарне просторије за две васпитне групе) може се умањити за 
20% 

 
 
 
 
ДВОРИШТЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 
  

ДВОРИШТЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

1. 

пешчаник за децу 
(Напомена: Пешчаник мора да буде покривен чврстим материјалом, заштићен од могућег 
спољног загађења. У дворишту или атријуму је потребно поставити чесму са текућом водом како 
би се прале руке и сав прибор који се користи за песак и воду) 

комада 1 

2. пењалице комада 2 

3. Групне љуљашке комада 4 

4. Групне клацкалице комада 2 

5. конструкција утврђења, брода, куће (дрвена); комада 1 

6. кош; комада 2 

7. летњиковац; комада 2 

8. надстрешница; комада 1 

9. клупе; комада 4 

10. столови; комада 4 

11. чесма; комада 1 

12. канте за смеће; комада 
Према 
потребама 

13. контејнери за рециклажу; комада 1 

14. биљке (воће, поврће, зачинско и лековито биље - нискоалергене врсте).     

 

ТАКАВ ПРОСТОР ЈЕ; 

− опремљен флексибилном и функционалном и удобном опремом за децу и одрасле; 

− структурисан тако да у њему постоје различите просторне целине које имају своју 
намену; 

− повезан и интегрисан - различити делови простора и просторне целине су међусобно 
повезани, простор се користи интегрисано и мултифункционално; 



− безбедан и предвидив тако да се деца и одрасли у њему осећају сигурно и знају где 
се шта у простору налази; променљив и динамичан - деца и одрасли могу да га 
реорганизују и уређују, подешавају актуелним догађањима и активностима; 

− подстицајан - у њему деца и одрасли проналазе различите подстицаје за своје 
смислено ангажовање, приређене просторне целине их позивају на одређену врсту 
истраживања. 

 
Добра организација простора подразумева коришћење хоризонталних, као и вертикалних 
димензија простора: 

− уређење просторних зона различитих висина, коришћење подова, зида, плафона, 
мобилних преграда, полица и намештаја које раздвајају или повезују различите 
просторне целине и сл.; увиђање и коришћење значаја визуелног аспекта простора; 

− подешеност осветљења (коришћење различитих извора и интензитета светла); 
кинестетичког аспекта (обезбеђивање површина за кретање) и естетског аспекта; 

− стварање склада, хармоничности, лепоте простора, маштовитих и тајанствених зона, 
креирање инсталација у простору. 
ПРОГРАМСКИ ЗАДАТАК  ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА И ИДЕЈНОГ 

РЕШЕЊА 

 
За предметну локацију, начињена је пројектантска анализа која је имала  за циљ проверу 

могућности организовања и изградње објекта комбиноване дечије установе са осталим потребним 
садржајима на простору комплекса, као и израда концептуалног решења. 

Према Информацији о локацији која садржи податке о могућностима и ограничењима 
за изградњу према важећем планском акту број 350-138/2021 -07 од 22.02.2021. године, 
изградња предметног објекта је у складу са важећим планским документом.  

 
ЛОКАЦИЈА: 
Локација објекта је комплекс површине 84a 59м2.  

На основу Информације о локацији број 350-138/2021 -07 од 22.02.2021. године, према 
Плану генералне регулације „Север“  („Службени лист града Ваљева“ број 18/2016), на 
комплексу између улице Јована Дучића са западне стране и комплекса намењеном за јавне 
зелене површине са источне  стране - остатак катастарске парцеле 694/16 КО, кат. парцеле 
број 2886 КО Ваљево са југозападне стране – планиране за приступну саобраћајницу и 
катастарске  парцеле број 694/21  КО Ваљево са северне стране на којој су изграђене 
„Гредине зграде“, формира се грађевинска парцела – комплекс (1.6), који представља 
парцелу јавне намене , на којој је планирана изградња дечје установе (ДУ). 
Терен локације је у нагибу према југу ка приступном колском приступу и градском блоку у оквиру кога 
се налази стамбено  насеље „Сретен Дудић“ и комплекс опште болнице Ваљево. 
 
Приступни саобраћај колски и пешачки је из улице са јужне стране комплекса, која је сабирна 
саобраћајница стамбеног карактера, ширине уличне регулације од 8,5-11,0м (коловоз 6м + обострана 
пешачка стаза 2 х 1,25 – 2.5м).  Ова саобраћајница, која тренутно није плански регулисана и у коју се 
приступа из улице Пастерове кроз стамбене блокове,  има планирану везу са улицом Јована Дучића 
(наставак улице Синђелићеве) планираном саобраћајницом са наведеним профилом, односно 
ширином уличне регулације од 8,5-11,0м (коловоз 6м + обострана пешачка стаза 2 х 1,25 – 2.5м). 
Простор за  паркирање планирати ван ограђеног дела дворишта и у оквиру планираних паркинга са 
јужне стране комплекса. 
 
ЦИЉ И СВРХА:  
Циљ и сврха израде урбанистичко-техничке документације је урбанистичко-архитектонска разрада 
комплекса планиране комбиноване дечје установе у насељу Пети Пук у Ваљеву, максималног 
капацитета за 270 корисника,  за боравак деце јасленог узраста до 3 године, деце вртићког узраста 
од 4-6 година и деце која похађају припремни предшколски програм, ради развоја мреже дечјих 
установа у оквиру предшколске установе „Милица Ножица“ Ваљево.  
Урбанистичким решењем предметне локације издвојити двориште КДУ које ће се оградити,  а по 
ободу комплекса (са северне и источне стране) планирати пешачку стазу са зеленилом за потребе 



пролаза становника насеља  „Пети Пук“ до комплекса Градске болнице и овог дела града, обзиром 
да на терену постоји изграђена пешачка стаза која се пружа дијагонално кроз предметну локацију.  
У источном делу комплекса ван ограде дворишта КДУ могуће је планирати простор за игру старије 
деце из насеља.  
 
УСЛОВИ:  
Урбанистички пројекат и Идејно решење израдити у свему према: Информацији о локацији, број 350-
138/2021 -07 од 22.02.2021. године, Пројектном задатку, Геодетским подлогама (катастар подземних 
инсталација, катастарско топографски план), Условима ЈКП-а и Геотехничкој документацији. 
 
ПРОГРАМ:  
Планирана намена локације : комплекс дечје установе  
Планирана намена објекта: комбинована дечја установа  
Тип изградње: слободностојећи објекат  
Положај објекта: објекат поставити у оквиру задатих грађевинских линија на грађевинској парцели, 
тако да групне собе за боравак деце имају претежно јужну и источну оријентацију. 
Пројектним решењем неопходно је задовољити параметре задате пројектним задатком.  

Начин конципирања габарита, обликовања и обраде фасаде, као и уређење комплекса  
неопходно је ускладити са урбанистичком документацијом, правилима урбанистичке 
регулативе, Правилником о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање 
делатности предшколске установе ("Сл. гласник РС – Просветни гласник", бр. 1/2019) са 
НОРМАТИВОМ  
ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И ДИДАКТИЧКИХ СРЕДСТАВА И УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ 
ЗАПОСЛЕНИХ. 
 
ПЛАНИРАНИ САДРЖАЈ:  
Величина комплекса: мин 25м2, односно 6750м2 
Величина дворишта: мин 8м2 по детету, односно 2160м2. Травнате површине треба да заузимају 
40% дворишта, односно мин 864м2 
Бруто развијена грађевинска површина: мин 6.5м2 по детету, односно 1755м2,  плус површина 
подземне етаже  
Спратност објекта: П+1, по потреби и подрумска етажа 
Капацитет објекта: објекат за смештај 270 деце предшколског узраста, 4 јаслене групе, 4 вртићке и 4 
групе за припремно-предшколски програм.  
Положај објекта: објекат поставити тако да приступ објекту буде из улице са јужне стране комплекса. 
Потребно је да постоји посебан прилаз за децу, а посебан за снабдевање. 
 
ОСНОВНИ ЗАХТЕВИ И ОДНОСИ ПРОСТОРИЈА  
 
У организацији просторија и међусобним везама мора се постићи потребно диференцирање чистих и 
сервисних комуникација.  
Прилаз економским просторијама мора бити одвојен од прилаза просторијама за децу.  
Свака група деце одређеног узраста има своју просторију за боравак и пратеће просторије – 
гардеробу и санитарије. Ове пратеће просторије могу бити заједничке за по две групе приближно 
једнаког узраста.  
Гардероба по правилу у непосредној близини просторије за боравак има функцију санитарног 
пропусника. 
 
ГРУПА ПРОСТОРИЈА ЗА ДЕЦУ 
Просторије за децу чине: соба за васпитно-образовни рад (соба за децу), гардероба и санитарне 
просторије. 
Соба за децу садржи, у складу са просторним могућностима и интересовањима деце, неке од 
предложених  

− за јаслени узраст то могу бити: сензорна, кинестетичка, просторна целина за конструисање, 
за визуелне уметности, за симболичку игру, литерарна, просторна целина за скривање и 
осамљивање; 

− за вртић: литерарна, просторна целина за конструисање, за визуелне уметности, за покрет и 
звук, за симболичку игру и просторна целина за скривање и осамљивање. 

У оквиру просторних целина, видљив је: 



а) простор у коме се чувају одређени материјали, играчке и средства; 
б) простор за игру и учење; 
в) простор за излагање продуката који настају током активности. 

У оквиру сваке собе за децу потребно је обезбедити простор за документацију. Дечји индивидуални 
портфолији, групни портфолији, пројектни панои и сл. треба да буду доступни деци и видљиви у 
простору. 
 
I Група просторија за децу; 

1) Соба за децу 

− Укупна запремина по детету у соби за децу мора износити најмање 7,5 м3; 

− соба за децу за групе до максимално 20 деце има површину од најмање 40 м2, соба 
за децу за групе од 20 до 26 деце има површину најмање 50 м2; 

− у случају да је васпитно-образовни рад једне васпитне групе организован у више 
просторија (ако објекат осим соба за децу има заједничке просторије: одвојену 
спаваоницу, трпезарију, посебне просторије за визуелну уметност и симболичку игру 
или вишенаменску просторију), неопходна површина (запремина) се обрачунава са 
најмање 2,50 м2 (7,5 м3) по детету узимајући у обзир све наведене просторије за 
васпитно-образовни рад; 

− приликом пројектовања површина собе за децу обрачунава се са 2,50 м2 по детету 
(у ову површину, осим собе за децу, могу ући и наведене заједничке просторије, у 
зависности од архитектонског решења и организације васпитно-образовног рада); 

− минимална висина плафона износи 2,80 м, а максимална 3,60 м и условљене су 
минималном запремином по детету; 

− собе у којима се обавља васпитно-образовни рад не могу се налазити испод нивоа 
земљишта, односно у сутерену (подруму) објекта; 

− архитектонско решење собе за децу треба да буде организовано на једном нивоу, 
због безбедности деце и несметаног одвијања васпитно-образовног рада; 

− подови морају бити од чврстог материјала, погодни за лако одржавање; 

− боје зидова морају бити умирујуће и светле, а не тамне или рефлектујуће; 

− врата собе за децу морају бити без прагова и да се отварају ка споља, нису 
дозвољена клатећа врата; 

− за децу са телесним инвалидитетом потребно је уклањање или ублажавање 
архитектонских препрека како би се деци омогућио лакши приступ соби за децу, 
санитарном чвору и кретање ходницима у складу са законском регулативом која 
уређује ову област; 

− минимална ширина врата собе за децу дефинише се у зависности од простора 
испред врата да би се омогућио приступ деци и одраслима са телесним 
инвалидитетом и то: врата су мин. ширине 0,90 м у случају да је слободан простор 
испред врата дубине 1,10 м; врата су мин. ширине 1,00 м у случају да је слободан 
простор испред врата дубине 1,00 м; 

− ширина врата мора бити усклађена са прописима из области евакуације и 
противпожарне заштите; 

− у случају да се ради о застакљеним вратима, она морају бити обезбеђена од лома 
или испуњена заштитним стаклом. 
 

2) Гардероба 

− Гардероба се налази у непосредној близини собе за децу и не може да буде њен 
саставни део; 

− по правилу, гардеробе су смештене и уређене као хигијенски филтери испред улаза 
у собе за децу; 

− гардеробе могу бити заједничке за две групе и опремљене су намештајем за 
одлагање одеће, обуће и других предмета; 

 
3) Санитарне просторије за децу 



− Санитарна просторија за децу састоји се од дела за негу и хигијену и дела са вц 
шољама за децу; 

− број санитарија по хигијенској норми износи: једна вц шоља на 10 деце и један 
лавабо на 7 деце, односно 2-3 вц шоље и 3-4 лавабоа за једну собу за децу; 

− величина вц шоље и висина монтаже мора пратити узраст деце (оријентациона 
монтажна висина од 26 цм изнад пода за узраст до три године, монтажна висина од 
30 цм за узраст од три до 5,5 године и монтажна висина од 40 цм за предшколски 
узраст); 

− величина лавабоа и висина монтаже мора пратити узраст деце (оријентациона 
монтажна висина за узраст до три године износи 50-55 цм, од три до четири године 
износи 60 цм, од четири године до поласка у школу износи 65 цм изнад пода); 

− санитарна просторија за децу треба да је повезана са собом за децу, а од оваквог 
архитектонског решења дозвољено је одступање за групе припремног предшколског 
програма; 

− подови у санитарним просторијама не могу бити клизави и треба да буду обложени 
материјалом који се лако чисти и не пропушта воду; 

− распоред санитарија у објекту зависи од броја соба за децу по спратовима; 

− преградни зидови између вц шоља треба да буду висине од 1,30 м од пода; 

− зидови санитарних просторија су обавезно обложени керамичким плочицама или 
другим непропусним материјалом који се лако одржава и то у делу висине 1,60 м од 
пода; 

− санитарне просторије се по правилу проветравају природно, уз додатно механичко 
проветравање када је то неопходно. 

 
 
 
4) Вишенаменски простор 

− Вишенаменски простор може бити засебна просторија (ако објекат поседује салу, 
или трпезарију оне могу имати вишенаменску функцију) или простор у оквиру хола 
или ходника који користе деца, запослени и родитељи; 

− вишенаменски простор се пројектује тако да би могао послужити за више намена: за 
васпитно-образовни рад, одржавање састанака, за организацију приредби, изложби, 
радионица за децу и родитеље, итд.; 

− величина вишенаменског простора зависи од капацитета предшколске установе; 

− површина износи минимално 0,5 м2 по детету. 
 

5) Сала (опционо) 

− У склопу архитектонског решења могуће је предвидети и засебну салу која се 
користи као вишенаменски простор за васпитно-образовни рад, одржавање 
састанака, за организацију приредби, изложби, радионица за децу и родитеље, итд.; 

− овај простор, у случају да је превиђен архитектонским решењем, има 1 м2 по детету 
али не више од 80 м2; 

− у већим објектима уместо две сале препоручује се пројектовање и изградња једне 
сале и наткривеног трема одговарајуће величине; 

− приликом пројектовања обратити пажњу на апсорпцију буке. 
 

6) Трпезарија (опционо) 

− У склопу архитектонског решења могуће је предвидети и засебан трпезаријски 
простор који би се користио за обедовање; 

− овај простор, у случају да је превиђен архитектонским решењем, површине је 2 м2 по 
детету у тренутку коришћења, а у складу са организацијом установе; 

− приликом пројектовања обратити пажњу на апсорпцију буке и остале хигијенско-
техничке норме које регулишу ову област. 



 
ГРУПА ПРОСТОРИЈА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 
 
1) Просторија за васпитаче 

− Просторија за васпитаче је засебна просторија за боравак и састанке васпитача; 

− поседује посебан простор за одлагање дидактичких средстава, играчки и материјала, 
музичких инструмената, пројектора; 

− просторија за васпитаче садржи и простор за стручну литературу и дечије књиге; 

− површина износи 2,5 м2 по васпитној групи, али не мање од 12 м2. 
 
2) Просторија за здравствену заштиту 

− Ову просторију чине две просторне целине: просторна целина за превентивно-здравствени 
рад површине 6 м2 и просторна целина за изолацију болесне деце површине 6 м2; 

− величина просторија зависи од капацитета установе; 

− просторија има једно точеће место. 
 
3) Просторије за стручне службе 

− Прописује се најмање једна просторија за стручног сарадника на нивоу установе; 

− просторија служи за рад стручне службе, индивидуалне разговоре, саветовања; 

− најмање једна просторија величине 12 м2, а по потреби више просторија у складу са бројем 
стручних сарадника; 

− просторија за рад стручне службе може да се организује тако да у једној просторији раде два 
стручна сарадника. 

 
4) Просторије за управу и администрацију 
На нивоу установе потребан је одређени број просторија за управу, стручно и административно 
особље: 

− Просторије за управу. Просторија за директора има површину од најмање 12 м2, а више у 
складу са капацитетом установе. 

− Просторије за администрацију предшколске установе. Просторија за секретара, 
рачуноводство, итд. имају површину од по 12 м2 у зависности од броја административних 
радника. 

 
5) Просторије за помоћно особље 

− Просторија за помоћно особље прописује се у зависности од развијености установе; 

− просторија има површину 8 м2 и служи искључиво помоћном особљу; 

− може се пројектовати издвојена портирница површине 4 м2 или се портирница планира као 
слободан простор у оквиру хола установе који служи раднику на обезбеђењу установе. 

 
6) Кухиња 
 
Кухиња служи за припремање хладних и топлих оброка и справљање напитака. Кухиња може да буде 
производна, дистрибутивна или чајна кухиња и треба да испуњава прописане стандарде норматива 
исхране, хигијенско-техничке услове за производњу хране и прихватање произведене хране. 
 
Распоред просторија у кухињском блоку мора бити функционалан, по технолошком реду процеса 
производње, прихватања произведене хране и сервирања. Технолошки процес захтева кретање 
намирница од прераде, термичке обраде до издавања. Санитарно-хигијенски захтеви подразумевају 
да у свим просторима кухиње у којима се припрема храна постоје чисти и прљави делови и путеви 
који се међусобно не укрштају. Веза између кухиње и простора за исхрану деце мора бити што краћа 
и без препрека за превоз хране. Ако између кухиње и простора за исхрану деце постоји спратна 
разлика, потребно је да се обезбеди лифт за превоз хране. Капацитет и опремљеност кухиње зависи 
од њене организације и броја оброка који справља. 
 
У свим кухињама подови су прекривени керамичким неклизајућим плочицама или другим 
неклизајућим материјалом који не пропушта воду. У висини од 60 цм од радне површине зид је 
обложен керамичким плочицама. Све радне површине и пултови су равни, глатки, лаки за 



одржавање, водоотпорни, од нерђајућег материјала. Најпогоднији материјал за радне површине је 
нерђајући челик (инокс) или мермер. 
 
Зидови су обложени керамичким плочицама или другим материјалом који не пропушта воду у висини 
од 1,60 м. Кухиња мора испуњавати против-пожарне и санитарно-хигијенско прописе у складу са 
законском регулативом која регулише ову област. 
 
Производна кухиња може бити централна, самостална или јаслена кухиња у којој се производи храна 
за исхрану деце у једном или више објеката предшколске установе. Производну кухињу имају 
установе већег капацитета. 
 
Дистрибутивна кухиња (прихватна) је кухиња за прихватање произведене хране. Саставни је део 
објекта, депанданса или установе мањег капацитета. 
 
Чајна кухиња је кухиња за припрему топлих и хладних напитака и чување хране коју родитељ 
(старатељ) намени детету. Саставни је део искључиво грађевинске или функционалне целине мањег 
капацитета (до две васпитне групе) у прилагођеним просторима, у којима се обавља делатност у 
полудневном облику рада. 
 
Производна кухиња има: 

− одвојене просторије за пријем (складиштење) и чување намирница по врстама, 

− засебне делове за припрему и обраду намирница по врстама (поврћа, воћа, меса, рибе и 
друго), 

− део за финалну обраду и сервисирање хране, 

− перионицу белог и црног посуђа, 

− гардеробу за запослене и санитарни чвор и 

− службени улаз. 
 
Према нормативима за производну кухињу, она се пројектује у складу са бројем оброка који се 
производи. Приликом пројектовања, површина кухиње се обрачунава у складу са бројем оброка: 

− за 50-100 оброка површина износи 50 м2; 

− за 100-300 оброка површина износи 90 м2; 

− за 300-500 оброка површина износи 160 м2; 

− за 500-1000 оброка површина износи 240 м2; 

− преко 1000 оброка површина износи 320 м2. 
Производне кухиње које производе више од 1.000 оброка димензионишу се са 0,3 м2 по оброку. 
 
Приликом пројектовања треба тежити квадратној основи, у којој је у средини лоциран простор за рад. 
Површина кухиње се увећава за пратеће просторе: магацине за поједине врсте роба, ходнике и 
простор за особље у складу са организацијом кухиње, санитарним прописима и архитектонским 
решењем. 
 
Дистрибутивна кухиња расподељује у објекту донесену храну из производне кухиње која је ван 
објекта. Дистрибутивна кухиња треба да обезбеди прихватање оброка, припрему - дораду оброка и 
хомогенизацију појединих јела. Величина дистрибутивне кухиње, по правилу, износи 0,3 м2 по 
оброку, али не мање од 25 м2. Дистрибутивна кухиња има обезбеђен пулт - радну површину за 
пријем дечијих оброка и расхладне уређаје у складу са технолошким процесом пријема, обраде и 
сервирања хране. 
Чајна кухиња је минималне површине од 6 м2 и мора имати обезбеђен пулт - радну површину за 
пријем дечијих оброка и расхладни уређај за чување истих. Пулт и радна површина морају бити 
равни, глатки, лаки за одржавање, водоотпорни, од нерђајућег материјала. 
 
 
ГРУПА ПОМОЋНИХ ПРОСТОРИЈА 
 
У свакој предшколској установи уз просторије за рад потребне су и помоћне просторије: 
комуникације, гардеробе за запослене, санитарије за особље, перионица, спремишта, котларница и 
друге просторије по потреби установе. 
 



1) Комуникације 
Комуникације су: улази, холови, ходници, степеништа, ветробран и надстрешнице. 
Улаз са надстрешницом и ветробраном треба да има свака предшколска установа и то најмање два 
улаза: главни улаз са приступом са саобраћајнице и споредни улаз из дворишта. 
У оквиру главног улаза мора бити предвиђен простор за одлагање дечијих колица. У близини 
споредног улаза из дворишта мора бити предвиђен простор за одлагање средстава која се користе у 
дворишту. 
Хол је проширени део улаза и комуникација, који служи и као вишенаменски заједнички простор. За 
потребе васпитно-образовног програма и сарадње са родитељима у холу се могу наћи средства и 
материјали који се предвиђају за собе за децу. Опрема, материјали и дидактичка средства која се 
налазе у холу не смеју угрозити евакуациони пут из објекта. 
Ходник је простор који користе деца, запослени и родитељи. Повезује просторије и служи за кретање 
свих учесника, сарадњу са родитељима и може послужити и за реализацију васпитно-образовног 
програма. За потребе васпитно-образовног рада и сарадње са родитељима у ходницима се могу 
наћи средства, материјали и играчке који се предвиђају за собе за децу. 
Минимална пропусна ширина ходника за евакуацију износи 1,20 м, а зависи од броја лица која се 
евакуишу у складу са законском регулативом која регулише ову област. 
Уколико се у склопу ходника пројектују или налазе гардеробе, други елементи опреме или просторна 
целина са дидактичким средствима, ова ширина се увећава за димензије елемената опреме, 
материјала и дидактичких средстава које могу бити препрека приликом евакуације, тако да 
дефинисана прописана ширина пута за евакуацију не буде умањена. Ако је пропусна ширина пута за 
евакуацију 1,20 м, гардеробни елементи, опрема и дидактичка средства се могу наћи са једне стране 
ходника или уз зид. 
Препоручена ширина слободног простора испред гардеробних елемената (у зависности од 
архитектонског решења) у случају да су гардеробни елементи у склопу ходника, износи 2 м. 
 
Најмања пропусна ширина степеништа износи 120 цм за 100 деце која се тим степеништем служе 
(уколико је за пожарни сегмент то једино степениште), а коначна ширина степеништа зависи од броја 
лица која се евакуишу у складу са законском регулативом која регулише ову област. 
Одстојање од излаза из крајњих просторија до степеништа, односно спољног излаза (улаза) не може 
бити веће од 25 м. Изузетно, код врло прегледних и слободних комуникација, ова дужина може 
износити највише 30 м и мора бити усклађена са важећим прописима противпожарне заштите. 
Пројектовано време евакуације износи 15 мин. 
Одстојање од излаза из крајњих просторија до степеништа, односно спољног излаза (улаза) не може 
бити веће од 25 м. Изузетно, код врло прегледних и слободних комуникација, ова дужина може 
износити највише 30 м и мора бити усклађена са важећим прописима противпожарне заштите. 
Зидови, плафони и подови простора за комуникацију, као и степеништа морају бити обложени 
негоривим материјалом. 
 
2) Гардероба за запослене 

− Гардероба за запослене мора бити одвојена од гардеробе за одлагање дечије одеће и 
обуће; 

− пројектује се у близини собе за васпитаче. 
 
3) Санитарије за запослене 

− Санитарије за запослене се прописују за сваку предшколску установу, без обзира на 
развијеност и капацитет установе; 

− у просеку једна вц шоља на 10 запослених; 

− сви ВЦ-и имају предпросторе у којима је по један лавабо на сваке две вц шоље; 

− распоред санитарија у згради зависи од броја корисника по спратовима; 

− предпростор и/или простор ВЦ-а треба да је непосредно осветљен и проветрен; 

−  санитарне просторије за васпитаче и техничко особље пројектују се у близини просторије за 
васпитаче, а санитарне просторије за запослене у кухињи пројектују се у непосредној 
близини кухињског блока; 

− у склопу санитарија за запослене прописује се засебна просторија за одржавање хигијене са 
трокадером. 

 
4) Перионица 

− У зависности од капацитета и развијености установе површина перионице је од 24 м2; 



− перионица има простор за прљаво рубље, простор за прање и сушење, као и за одлагање 
чистог рубља; 

− у радним просторијама перионице мора да буде дневно осветљење и природна вентилација; 

− у објекту без перионице мора да постоји одвојена остава за одлагање прљавог рубља и 
остава за пријем и депоновање чистог рубља (осим објеката, грађевинских и функционалних 
целина у којима се реализује припремни предшколски програм и други вид полудневног 
васпитно-образовног рада). 

 
5) Спремишта и магацин 
 
Смештај инвентара и материјала захтева посебан простор и нормира се без обзира на развијеност и 
капацитет установе. 
 
За ову сврху потребне су следеће просторије: 

− спремиште за прибор за одржавање чистоће, величине 2 м2, на сваком спрату по једно; 

− диспозиција у склопу санитарног чвора за запослене; 

− магацин за смештај инвентара и другог материјала неопходног за рад установе; 

− простор за одлагање документације на нивоу установе; 

− други магацини по потреби и у складу са развијености установе. 
 
6) Просторије за загревање предшколске установе 

− Загревање се врши по правилу централним или етажним грејањем; 

− број и величина просторија за загревање зависи од развијености и капацитета установе, 
система загревања и утврђује се према општим нормама за поједине врсте загревања. 

ОСТАЛИ ХИГИЈЕНСКО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 
 
Осветљење 
 
Осветљење је двојако: природно и вештачко. Природно осветљење је дневна сунчева светлост. Све 
собе за децу обавезно морају имати довољно дневне светлости. Лети се мора обезбедити 
максималан упад дифузног и минималан упад директног сунчевог зрачења употребом сенила и 
застора. 

− Осветљење у радној соби мора бити равномерно; 

− повољна оријентација је југ/југоисток; 

− површина прозора треба да износи у просеку 1/5 од површине пода, прозори у висини од 
1,10 м од пода морају бити заштићени, а начин отварања безбедан за руковање; 

− просторије са већом дубином од две висине горње ивице прозора морају имати допунско 
осветљење. 

 
На столовима или у висини 1,00 м изнад пода прописује се осветљај: 

− у просторијама за васпитно-образовни рад износи најмање 300 лукса; 

− у санитарним просторијама, спремиштима и комуникацијама најмање 60 лукса; 

− у осталим просторијама 200 лукса; 

− у случају осветљења ЛЕД сијалицама боја вештачког осветљења мора бити топло бела 
(3000 К) или природно бела (4000 К); 

− најподесније вештачко осветљење је полуиндиректно електрично осветљење; 

− у соби за децу треба да има довољан број светиљки, како би се обезбедило равномерно 
осветљење, као и да су правилно распоређене; 

− у склопу собе за децу постоје педагошке просторне целине у којима је пожељно да 
осветљење буде индивидуално подесиво (уз коришћење димера или другог вида засенчења 
или осветљења). 

 
Проветравање 
Да би се чувало здравље деце и стварали нормални хигијенски услови за рад у радним собама и 
другим просторијама, потребно је обезбедити довољно чистог ваздуха и одржавати нормалну 
микроклиму. Вентилација се обавља природним и принудним путем. Природна вентилација је 
повремено проветравање просторија. Обавља се повременим отварањем прозора, а обезбеђује се 



најчешће изградњом уређаја за отварање горњих делова прозора косо унутра (вентус или друго), или 
на други начин: 

− проветравање просторије мора бити природно, уз опцију принудног проветравања; 

− аерација износи 20 м3 по детету на час и захтева троструку измену ваздуха у току једног 
сата при минималној запремини од 7,5 м3 по детету, при наведеној минималној кубатури 
собе за децу; 

− при природној вентилацији треба водити рачуна да деца не буду изложена ударима хладног 
ваздуха; 

− релативна влажност ваздуха треба да износи 40−60%. 
 
Загревање 
Нормалан рад установе у зимским и хладним данима уопште, захтева одржавање потребне 
температуре, нарочито у собама за децу. Наведене норме температуре одржавају се током целог 
радног времена установе. Најцелисходнији начин загревања и сталног одржавања потребне 
температуре јесте централно грејање, односно етажно грејање у мањим објектима. 
 
Хигијенска норма температуре у просторијама за правилну физиолошку функцију организма и рад 
износи: 

− температура просторија за децу до две године износи минимално 22 °Ц; 

− температура просторија за децу од две до седам година износи минимално 20 °Ц; 

− загревање просторија мора бити равномерно; 

− грејна тела морају бити безбедна и на одговарајући начин заштићена да би се омогућила 
безбедност деце у простору; 

− загревање металним пећима није дозвољено. 
 
 
 
Звучна изолација 
Да би се у предшколској установи обезбедио дозвољени ниво буке потребна је комбинација 
грађевинско-архитектонских и организационих мера. Акустика просторија се постиже високом 
звучном апсорпцијом површина у собама за децу и комуникацијама: 

− за нормалну акустичност и изолацију потребно је да спољни зидови имају акустично 
изолациону моћ од 60 децибела, а преградни зидови и таваница од 40 децибела; 

− избор грађевинских материјала у свим просторијама установе предвиђеним за децу мора 
бити такав да не појачава ођек буке и не ствара ехо-ефекте. 

 
УРЕЂАЈИ И ИНСТАЛАЦИЈЕ 
 
1) Електрична инсталација 
Електричне инсталације морају бити заштићене, осигуране и изведене по важећим прописима; 

− за потребе васпитно-образовног рада у собама за децу обезбеђују се затворене утикачке 
кутије, и то: у свим собама за децу најмање по три утикачке кутије, ради коришћења 
аудиовизуелних техничких средстава; 

− у соби за васпитаче, вишенаменској просторији, и кухињи по три утикачке кутије, од којих је 
једна у кухињи трофазна; 

− у просторијама за помоћно особље по две утикачке кутије; 

− светиљке морају бити заклоњене како не би биле директно у видном пољу деце; 

− доња ивица плафонских светиљки треба да буде најмање 2,50 м од пода; 

− утикачке кутије у собама за децу морају бити изведене на висини од 1,50 м од пода уз 
примену безбедносних елемената; 

− у свакој просторији по могућству предвидети кабловску и интернет инсталацију; 

− у санитаријама и комуникацијама по могућству предвидети сензоре за укључивање и 
искључивање светла. 

 
2) Водоводне и канализационе инсталације 

− У местима где постоје водоводни и канализациони објекти обезбеђују се одговарајући 
прикључци у предшколској установи; 



− у местима где није обезбеђен јавни водовод и канализација, у објектима мора бити 
обезбеђено снабдевање хигијенски исправном текућом водом за пиће и објекти морају бити 
прикључени на прописно изграђену септичку јаму. 

 
Водоводне инсталације у предшколској установи обавезне су: 

− у трпезарији, ако је објекат поседује; 

− по правилу у свакој соби за децу; 

− у кухињи по два точећа места (осим у дистрибутивној кухињи - једно); 

− у местима где не постоји водоводна мрежа, довод здраве воде за пиће мора се обезбедити 
на најбољи хигијенски начин (хидрофор, или слично). 

 
3) Остали уређаји и инсталације 

− Инсталација озвучења се обезбеђује у свим радним просторијама, а нарочито у 
вишенаменском простору, ходницима и трпезарији; 

− инсталације кабловске телевизије, телефона и интернета, као и инсталације за аудио-
визуелна средства се обезбеђују у собама за децу, вишенаменским просторијама, соби за 
васпитаче и администрацију и другим просторијама по потреби; 

− инсталација рачунарске мреже се обезбеђује у вишенаменској просторији, соби за васпитаче 
и другим просторијама по потреби; 

− објекат предшколске установе треба да има заштиту од провала: аларм и видео-наџор; 

− инсталација громобрана предвиђа се и складу са важећим прописима и стандардима; 

− заштита од пожара се постиже применом одговарајућих грађевинских материјала, 
противпожарне инсталације, опреме, сигнализације и дефинисањем евакуационих путева и 
излаза − у складу са важећим прописима и стандардима. 

 
КОНСТРУКЦИЈЕ И ДЕТАЉИ 
 
При изградњи зграда предшколских установа и адаптацији и пренамени постојећег простора у 
простор предшколске установе, посебну пажњу треба обратити на то да буду испуњене обавезе у 
погледу прописа за грађевинске конструкције, као и неких детаља. 

− Објекат мора да задовољи све услове прописане Правилником о енергетској ефикасности; 

− конструкциони захтеви остварују се при пројектовању и непосредној изградњи објеката 
предшколских установа обавезним придржавањем прописаних стандарда који регулишу 
стабилност и сигурност конструкције (укључујући и сеизмичку), топлотну и акустичну 
изолацију, заштиту од влаге, буке, итд.; 

− конструктивни склоп треба да омогући лаку и једноставну функционалну преорганизацију 
према потребама рада установе; 

− избором материјала треба обезбедити што већу економичност у одржавању зграде; 

− зидови по површини треба да буду отпорни према оштећењу, а подножје заштићено ниском 
соклом; 

− површине зидова санитарних чворова треба да омогућавају максимално одржавање чистоће 
(треба их обложити плочицама или сл.); 

− подови у свим радним просторијама, а нарочито у просторијама за реализацију васпитно-
образовног рада, су топли или полутопли, трајни, равни и глатки али не клизави, с 
могућношћу лаког одржавања и чишћења, са добром акустичном изолацијом и довољно 
економични; 

− врата у свим просторијама, као и улазна врата, отварају се према комуникацији, при чему 
што мање сметају комуницирању и при отварању остављају слободан простор, нарочито 
према главном степеништу, односно излазу из зграде; 

− врата у санитарним просторијама, изузев улазних, издигнута су за 10 цм од пода, или 
обложена материјалом који је постојан; 

− када су у отвореном положају прозори не смеју ометати комуницирање и рад у просторији; 

− у свим просторијама у којима бораве деца треба да се обезбеди добро и технички 
једноставно засенчење прозора; 

− боје просторија у којима бораве деца су мат, светле и мирне. У комуникацијама могу бити 
јачи тонови; 

− унутрашња обрада и боје просторија треба да обезбеде минималне проценте рефлексије: 
плафон 80%, зидови 50%, подови 30% и намештај 30%; 



− боје и материјали које се користе у ентеријеру морају поседовати одговарајући сертификат 
да су нетоксичне и безбедне за употребу (антиканцерогене, антиалергијске, 
антибактеријске). 

 
 

 
ЗАДАТАК ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА  

 
Задатак пројектанта је да, на основу прибављене документације од стране Наручиоца, уради 

Урбанистички пројекат и Идејно решење, Пројекат парцелације и ПГОП. 

 
Урбанистички пројекат се израђује према Правилнику о садржини, начину и поступку израде 

докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС", број 32/2019). 
Концептуално решење је основа за пројектовање, уз неопходне допуне и измене које 

проистичу из услова надлежних институција и комуналних предузећа за израду урбаистичког 
пројекта.  

Након усвојеног урбанистичког пројекта и Идејног решења израђују се: Пројекат парцелације 
са пројектом геодетског обележавања парцелације 

 
 
 
 
Урбанистички пројекат и Идејно решење  
 

Обавеза пројектанта је да на основу услова надлежних комуналних предузећа за потребе 
израде урбанистичког пројекта, у оквиру урбанистичког пројекта дефинише елементе потребне за 
добијање локацијских услова.  

Урбанистички пројекат треба да садржи текстуални и графички део. Текстуални део 
урбанистичког пројекта садржи:  

1) правни и плански основ;  
2) обухват урбанистичког пројекта;  
3) услове изградње (намена, регулација и нивелација, приступ локацији, начин 
решења паркирања и по потреби друге специфичне услове);  
4) нумеричке показатеље (површине, индекс изграђености или индекс заузетости, 
спратност или висина, број паркинг места, проценат зелених површина и др);  
5) начин уређења слободних и зелених површина; 
6) начин прикључења на инфраструктурну мрежу;  
7) инжењерско-геолошке услове;  
8) мере заштите животне средине;  
9) мере заштите природних и културних добара;  
10) технички опис објекта и могућност фазност изградње.  

 
Графички део урбанистичког пројекта садржи:  

1) регулационо нивелационо решење локације;  
2) приказ саобраћаја и комуналне инфраструктуре са прикључцима на спољну 
мрежу;  
3) идејна архитектонска решења објеката;  
4) планирану препарцелацију.  

 
Обрађивач Урбанистичког пројекта је дужан, да у договору са Наручиоцем, урађени 

Урбанистички пројекат поднесе на потврђивање органу јединице локалне самоуправе надлежном за 
послове урбанизма. Исти је у обавези да у року поступи по свим евентуалним примедбама органа 
надлежног за потврђивање.  

 
Пројекат парцелације са ПГОП 

 



Обрађивач је дужан да Пројекат парцелације уради у складу са Правилником о садржини, 
начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања. 

 
Пројекат парцелације садржи текстуални и графички део. 
 

Текстуални део пројекта парцелације 
садржи: 

1) правни и плански основ; 
2) обухват пројекта; 
3) образложење решења и услове 

изградње (намена, регулација и нивелација, 
приступ локацији); 

4) начин прикључења на инфраструктурну 
мрежу. 

Графички део пројекта парцелације 
садржи: 

1) грађевинске парцеле са аналитичко-
геодетским елементима; 

2) дефинисане регулационе и нивелационе 
услове; 

3) приказ прикључака на техничку 
инфраструктуру. 

 
Саставни део Пројекта парцелације је Пројекат геодетског обележавања парцелације. 

 
 
РОК РЕАЛИЗАЦИЈЕ  
 
Пројектант се обавезује да послове изврши у року који не може бити дужи од 30 

календарских дана од дана пријема писаног налога Наручиоца за почетак извршења посла. 
Уговорени укупни рок за извршење уговорених послова из претходног става обухвата извршење свих 
уговорених обавеза Пројектанта, односно извршење уговорених обавеза у роковима за фазе услуга, 
како следи:  

1. Рок реализације за Урбанистички пројекат и Идејно решење објеката је: до 15 
календарских дана, почев од дана увођења у посао, односно пријема писаног налога Наручиоца за 
почетак извршења посла (уувођење у посао се сматра и примопредаја неопходне документације 
изабраном пројектанту од стране Наручиоца). 

2. Рок реализације за Пројекат парцелације са ПГОП је: до 15 календарских дана, почев од 
дана потврђивања Урбанистичког пројекта.  

У уговорени рок као и парцијалне рокове не улази време чекања на добијање услова, 
евентуалних примедби и сагласности, мишљења, дозвола и одобрења надлежних имаоца јавних 
овлашћења, Наручиоца, време трајања процедура усвајања Урбанистичког пројекта од стране 
Комисије за планове Града Ваљева, као и време чекања на добијање свих сагласности. Пројектант је 
дужан да, у случају потребе за продужењем рока за извршење уговора, упути Наручиоцу писани 
захтев са детаљним образложењем и то најкасније 15 дана пре истека уговореног рока, како би се 
размотрила оправданост захтева и у случају сагласности, уговорени рок продужио закључивањем 
анекса уговора. 

 
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 
 
Обавеза Наручиоца је да обезбеди: копију плана катастарске парцеле, копију плана 

подземних инсталација, лист непокретности за предметну катастарску парцелу и техничке услове за 
прикључење на инфраструктурне мреже ималаца јавних овлашћења за израду Урбанистичког 
пројекта. 

Понуђачима ће бити омогућена посета и обилазак локације на основу поднетог писаног 
захтева електронским путем на мејл адресу Наручиоца. 

 
ОБАВЕЗЕ ПРОЈЕКТАНТА 
 
Целокупну урбанистичко - техничку документацију (Урбанистички пројекат са Идејним 

решењем, Пројекат парцелације и ПГОП) достави наручиоцу у три штампана примерка и у дигиталној 
форми ( у pdf и dwg формату електронски потписану). 

 
Пројектант је дужан: 
Да се придржава свих важећих прописа и норми за ову врсту радова. 
Да Урбанистички пројекат изради према Правилнику о садржини, начину и поступку израде 

докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС", број 32/2019). 



Да о свом трошку обезбеди оверене катастарско-топографске планове у одговарајућој 
размери. 

Да оствари сарадњу (консултације) са инвеститором (наручиоцем). 
 
 
 
 
НАЧИН ПЛАЋАЊА 
 
60% након потврђивања Урбанистичког пројекта са Идејним решењем од стране надлежног 

одељења за урбанизам 
40% након потврђивања Пројекта парцелације и ПГОП 
 
 
 
ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА (уз понуду доставити следеће) 
 

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
:Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра 

надлежног Привредног суда. 
 
Понуђач је дужан да докаже следеће додатне услове: 

 
2. Финансијски капацитет : 

Да је понуђач, у претходној обрачунској години (2020), имао укупан пословни приход од 
најмање 2.000.000,00 динара. 

 
3. Пословни капацитет: 

Потребно је да понуђач има најмање по 1 запослено лице на одређено или неодређено 
време или по уговору о привременим и повременим пословима са следећим лиценцама: 

• Број 200 одговорни урбаниста за руковођење израдом урбанистичких планова и 
урбанистичких пројеката; 

• Број 300 одговорни пројектант архитектонских пројеката, уређења слободних 
простора и унутрашњих инсталација водовода и канализације-дипломирани 
инжењер архитектуре; 

• Број  372 одговорни пројектант геодетских пројеката - дипломирани инжењер 
геодезије; 

Доказ: 

• Kопија М образаца, копија уговора о раду, пријаве за запослене и фотокопије 
лиценци 
 

4. Потребно је да је понуђач у последње три календарске године (2018, 2019, 2020) 
извршио израду   идејна архитектонска решења за изградњу објеката високоградње 
и то најмање 2 (два) пројекта укупно.  
 
Доказ:фотокопија Уговора или неки други правни основ којим се доказују извршене 
педметне услуге 

 
Средства обезбеђења: 
 
Понуђач који буде изабран као најповољнији, дужан је да приликом закључења а најкасније у 

року од 10 (десет) дана од дана закључења уговора достави : 

 
- меницу за добро извршење посла, са меничним овлашћењем и са клаузулом „без 

протеста“ у висини од 10% укупне вредности Уговора без ПДВ-а, односно у висини 
од 15% вредности Уговора без ПДВ-а, за понуђаче који се налазе на списку 
негативних референци који води Управа за јавне набавке, а који имају негативну 
референцу за предмет који није истоветан предмету конкретне јавне набавке, са 
роком важности 30. (тридесет) дана дужим од рока извршења укупно уговорене 



обавезе. Уз сопствену меницу и менично овлашћење, понуђач се обавезује да 
достави потврду о регистрацији менице од стране пословне банке, ОП образац и 
копију картона депонованих потписа. 
Тражени инструмент финансијског обезбеђења мора бити неопозив, безуслован, 
платив на први позив и без права на приговор. 
 
 

 


