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Узајамна условљеност и зависност

• детаљног урбанистичког плана,

• инвеститора,

• грађевинског земљишта и

• режима грађења . 



РЕЖИМ И УСЛОВИ ГРАЂЕЊА ХОТЕЛСКОГ ОБЈЕКТА

• Потенцијални инвеститор захтева:

- локацију, односно место где ће се објекат градити;

- урбанистичко - техничке услове за грађење или за извођење радова друге врсте.

Подносилац захтева, у лицу инвеститора, у писменом захтеву нарочито истиче:  -
које земљиште - парцелу жели да користи;

- да је власник земљишта које није национализовано 

- какав објекат жели да гради и какве интервенције у простору жели да предузме;

- карактеристике објекта и других грађевина која ће градити;

- намену објекта;

- начин на који ће се снабдевати водом, енергијом и другим;



Обавештење, односно решење

Обавештење, односно решење о локацији издаје у писменој 
форми орган СО надлежан за послове урбанизма. При томе се 
обавезно придржавају:

детаљног урбанистичког плана;

прописа који су донети ради спровођења урбанистичког плана и 
других прописа којима се регулише режим изградње.



Обавештење – као акт реализације урбанистичког плана, 
управно-правног је карактера, садржи:

• извод из ДУП-а(регулационог плана, плана за грађење) односно урбанистичког 
пројекта ако је рађен;

• копију геодетског плана са границама грађевинске парцеле и односима према 
суседним парцелама и објектима са ознаком парцеле - локације;

• хоризонталне и вертикалне основе објекта (грађ., регул. и инвест. линија);

• место и начин прикључења објекта на јавни пут, улицу и инсталације  инфрастр..;

• услове у погледу претходних радова земљишта планом утврђеној намени 
(уређење земљишта, рушење објеката, итд);

• услове архитектонског обликовања, намена, положај, функција, облик. грађевине;

• паркирање односно гаражирање, - помоћне објекте (траф стан., складишта и сл);

• услове за примену мера заштите и обликовање средине, заштите од 
елементарних непогода ;

• обавезе за прибављање посебне сагласности надлежних органа и организација, 
ако је прописима предвиђено.



На основу добијеног обавештења или решења о 
локацији, инвеститор приступа
• Припреми инвестиционо - техничке документације која се састоји од 

низа докумената груписаних у инвестициони програм и техничку 
документацију.

• На основу добијеног обавештења или решења о локацији, инвеститор 
приступа припреми инвестиционо - техничке документације која се 
састоји од докумената који су груписани у инвестициони програм и 
техничку документацију.

• Када је инвестиционо - техничка документација израђена, инвеститор 
преузима иницијативу и тражи од органа општинске управе надлежног 
за послове урбанизма потврду или сагласност. 

• Потврда се даје на самој инвестиционо - техничкој документацији, после 
прегледа и упоређивања са урбанистичким планом и локацијом, као и 
датим урбанистичко - техничким условима.

• Ово је уједно и последња просторно - планска контрола пре приступања 
грађењу



На основу прибављене сагласности, инвеститор 
стиче услове да тражи одобрење за грађење 

• Садржај захтева:

• врсту и опис објекта односно радова, - инвестиционо - техничку 
документацију;

• локацију са урбанистичком сагласношћу;

• доказ о власништву или праву коришћења земљишта, 
прибављање сагласности и мишљења; и

• осталу потребну документацију што пропише општина. 



Са тако прибављеном сагласношћу, инвеститор стиче услове 
да тражи одобрење за грађење и у том смислу подноси 
захтев, који између осталог садржи:

• врсту и опис објекта односно радова,

• инвестиционо - техничку документацију;

• локацију са урбанистичком сагласношћу;

• доказ о власништву или праву коришћења земљишта, -
прибављање сагласности и мишљења; и

• другу документацију што пропише општина.



Инвеститор по добијању одобрења – решења за грађење бира 
извођача радова који је обавезан:

- да радове изводи према техничкој документацији и условима
одређеним у одобрењу за грађење,

- да уграђује материјал који одговара врсти објекта,
- да предузима мере осигурања околине, заштиту грађана и

радника, итд

• Надзир и контрола

- Инвеститорски надзор организује сам инвеститор

- Јавни надзор врше органи инспекције (техничке и 
санитарне).



ПОВРШИНА ЗЕМЉИШТА

• Не постоје правила која одређују површину земљишта која је 
неопходна за хотел или други тип смештајног објекта.

• Величина земљишта ће зависити од смештајног капацитета 
планираног објекта:

- собе и апартмане, 

- ресторане, 

- барове, 

- конгресне и банкет сале и друге просторије.

• Величина парцеле ће такође зависити од цене грађевинског 
земљишта и броја спратова који могу бити концентрисани на том 
простору; то су аспекти који утичу на изводљивост пројекта, али који су 
најчешће ван контроле инвеститора.



Паркинг

• cena podzemnog parkinga je 20 : 1, a parkinga na krovu 7,5 : 1 
u odnosu na spoljni parking van zgrade

• troškovi izgradnje visokih zgrada su uvećani za oko 20 % po 
jedinici površine.

• Troškovi zemljišta u ukupnim investicionim troškovima 10 i 20 %



ЕКОНОМИЧНОСТ ИЗГРАДЊЕ
Истраживања у области хотелског планирања су усмерени ка 
изградњи објеката уз што мање трошкове. 

• Смањење трошкова при изградњи конвенционалних хотела може бити 
постигнуто на више начина:

- планирање, како би се остварили прецизни тржишни циљеви;
- размештај просторија, одвајањем собних блокова од великих јавних 
просторија;
- изградња, елиминација скупих и временски дуготрајних операција;
- техничке инсталације;
- поједностављење конструкције и облика зграде уз велико коришћење 
стандардних, префабрикованих елемената и системске градње;
- коришћење уграђене инсталације у готовим елементима кад год је то 
могуће;
- боља организација ради смањења трошкова и уштеде времена.



Неконвенционални облици смештаја 

• Потреба за смањењем трошкова, помоћу изградње релативно једноставних јединица, а 
ради задовољавања потреба за неформалним и јефтиним смештајем.

Алтернативе неконвенционалне изградње обухватају:
• префабриковани елементи који се склапају на лицу места;

• комплетне јединице које се у целини или деловима транспортују до градилишта где се 
постављају на припремљене темеље или у оквиру структуралних делова зграде.

• модуларне јединице (собе, купатила, кухиње) које могу бити међусобно повезане на 
лицу места;

• бетонски елементи који се формирају на лицу места или другде уз помоћ калупа 
погодних за вишекратно коришћење;

• Коришћење префабрикованих и стандардизованих елемената у мањој или већој мери 
утиче на губљење разноврсности и индивидуалности архитектонског дизајна зграде. 
Насупрот томе, коришћење мањих јединица често омогућава флексибилније 
прилагођавање локацији у смислу коришћења предности конфигурације терена, 
уређења пејзажа, итд.

• Исхрана може бити обезбеђена у централној ресторанској јединици (са могућношћу 
услуживања за столом или самоуслуживања). Ова јединица се често комбинује са 
салоном, баром и другим просторијама за друштвене активности.



ПОЛОЖАЈ, ВИСИНА И ГУСТИНА ГРАДЊЕ И ПРОШИРЕЊА

• Вредност положаја

• Контрола висине и густине изградње

• Број соба по спрату у обзир треба узети како регулационе 
стандарде, тако и техничке, оперативне потребе.

• Захтеви безбедности и заштите од пожара ограничавају 
раздаљину од соба до излаза.

• По правилу, неопходан је минимум од два система степеница 
који могу да опслужују 20 до 35 соба, а максимум 50 уколико је 
инсталиран систем аутоматских плафонских уређаја за гашење 
ватре који се аутоматски активирају помоћу сензора који 
региструју дим,

• Проширења хотела



ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗГРАДЊЕ

• Организациони поступци Организациони поступци веома варирају у 
зависности од тога да ли је грађевинска парцела у власништву инвеститора 
или се изнајмљује;

• финансијски и технички ресурси инвеститора и његово искуство у сличним 
операцијама;

• уговори о изградњи и расположиво време.

• О било каквом поступку да се ради битно је следеће:

• - прецизан извештај базиран на текућим тржишним и финансијским 
подацима;

• - буџет са трошковима за сваки део пројекта укључујући опремање и 
уређења окружења; - програм обликовања и фазе изградње се унапред 
утврђују како би се обезбедио неометан континуитет и координација рада и 
снабдевања. - ово се такође односи на опрему и намештај:

• - склапају се паралелни аранжмани за финансирање пројекта;

•



Захтеви везани за менаџмент и активности пре отварања

• Други захтеви везани за менаџмент и активности пре отварања се 
одређују знатно раније у току периода изградње.

Ово укључује:

• спецификацију, тј. систематизацију радних места,

• развој операционих поступака,

• претходну промоцију,

• набавку опреме, намештаја и ситног инвентара,

• преговоре за закључивање уговора са снабдевачима хране и 
пића и

• других пружаоца различитих услуга неопходних хотелу.



Уговори везани за пројектовање и изградњу хотелске зграде

• Уговори везани за пројектовање и изградњу хотелске зграде зависе од 

- комплексности планираног хотела,

- расположивог времена и 

- нужности да се ограниче инвестициони трошкови.

Могуће су следеће алтернативе:

• Стандардни уговор са независним архитектом или пројектантом за израду 
пројекта, планова, спецификација и других докумената, надзор; 

• Пројект менаџмент који организује и надзире рад користећи одређене брзе 
методе;

• Директни преговори са извођачем радова да пројектује и изгради зграду у 
„пакет" уговору. стандардним зградама за које се користе готови 
префабриковани елементи.



АУТОМОБИЛСКИ ПАРКИНГ И ГАРАЖА

• Захтеви за ауто паркингом варирају у зависности од типа хотела, 
његове локације, градских и локалних прописа, планова и 
стандарда.

• За хотеле и мотеле користи се стандард од 1,2 паркинг места по 
соби.

На једно паркинг место долази

• 5 до 10 места у ресторану,

• 10 места у банкет салама и

• 1 до 4 хотелске собе.

• Додатни паркинг за запослене раднике и теретна возила



ПЕЈЗАЖ И УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА

• Простор око хотела који се уређује зависи од врсте хотела и 
његове локације. 

• Бројни хотели и мотели нуде такве објекте као што су спољни 
грејани базен, а у туристичким центрима то је нужна опрема.

• Индивидуални хотели са релативно великим простором могу 
понудити различите рекреативне могућности (голф; тенис, 
приватна плажа, јахање),

• док у другим условима постоји унутрашња опрема за рекреацију 
(базен, сауна, соларијум).



Тврда подлога

• Тврде површине и поплочавање се користе за

- приступне путеве,

- стазе,

- површине за спољне ресторане (баште),

- околину базена и друга места која су изложена великом 
промету гостију и циркулацији. 



Опрема и уређења пејзажа

• Опрема пејзажа, односно простора око хотела, може имати: 
функционалну намену (столице, клупе, заклони, корпе за отпатке, 
лампе) или

• декоративну намену (скулптуре, фонтане, жардињере, чесме). 

• Коришћење посебно обликованих знакова и симбола је важан аспект 
комерцијализације хотела, посебно као начин да се обезбеди 
визуелни идентитет марке, односно имена хотела.

• Спољна опрема простора мора бити израђена од чврстог и трајног 
материјала како би одолела ветру, киши, сунцу и вандализму.



Вода у функцији уређење унутрашњег 
простора
• Вода која тече, пада или прска ствара по себи фокалну тачку 

интересовања.

• Ово може бити:

• базен кроз који се пропушта ваздух,

• фонтане различитих облика или

• вештачки водопади или потоци.



Унутрашњи пејзаж – ентеријер

• Унутрашњи пејзаж друштвених просторија у хотелу може да има 
различите намене:

• да се створи релаксирајућа и освежавајућа вртна атмосфера;

• да би се надокнадио недостатак погледа ка споља са свих или 
неких места у одређеним друштвеним просторијама хотела;

• да би се смањио ефекат буке и журбе;

• да би се извршила демаркација одређених простора и 
обезбедиле визуелне баријере;

• да би се унеле промене у структуру, боје и облике;

• да би се обезбедила оптимална влажност ваздуха (водене 
капљице, транспирација).



Осветљење хотела

• Спољње осветљење је битан фактор за:

• комерцијализацију хотела,

• оно доприноси уочљивости зграде,

• ефикасности регулације,

• контроли и

• безбедности објекта.



Путокази и приступи 

• Знаци и симболи су важан аспект комерцијализације хотела, али морају бити 
пажљиво лоцирани и тако обликовани да створе оптималан ефекат и утисак

Планирање приступа
• Тачке улаза у хотел или мотел морају бити дефинисане, погодне за 

приступ, слободне од ометања и прилагођене намени. Треба 
обезбедити следеће:

• гости: долазак приватним колима, такси возилима, јавним превозом 
или пешице. Свима треба обезбедити одговарајући прихват;

• особље: улаз са сигурносном контролом; 

• - испорука робе: посебни улази морају бити обезбеђени за снабдевање 
прехрамбеним производима и другом робом (рубље, намештај, 
одржавање);

• - складиштење и одношење отпадака: треба да се обавља на посебан 
излаз, али може и на претходни уз одговарајуће предострожности.



Битни аспекти планирања

• Истраживање тржишта треба да укаже на главна транспортна средства која ће 
користити будући гости хотела.

Испорука робе и терета 
• Прилазни пут за теретна возила за снабдевање и одржавање хотела мора бити 

одвојен од пута који користе гости за прилаз хотелу, како би се избегла гужва 
застоји, бука и опадање стандарда услуга.

Раздвајање може бити постигнуто на следећи начин:
• различите улазне тачке и приступни путеви;
• исти улаз, али одвојени приступни путеви са одговарајућим путоказима и 

контролом;
• вертикално раздвајање:
• пут за теретна возила се спушта надоле ка приземљу или подруму, док се пут за 

госте уздиже на ниво приземља или на спрат.
• У градским хотелима, улаз за теретна возила се најчешће налази у бочној улици 

или у улици у залеђу хотела.



Одношење отпадака

• Камиони за одношење отпадака нормално користе сервисни пут 
за улаз при чему је битно да се простор за складиштење отпадака 
заштити од претеране топлоте, ветра, кише, инсеката, глодара, 
лутајућих паса и мачака (сви фактори који могу да утичу на 
разношење и разбацивање отпадака).

• Складиште отпадака мора да буде заштићено од погледа и тако 
лоцирано да се минимизира ризик буке (при одношењу) и 
ширења непријатних мириса



Остава за отпатке обухвата опрему која треба да олакша 

складиштење и руковање:

- машине за сабијање, компресију отпадака у компактне пакете бале чиме се 

смањује волумен отпадака.

- машине могу бити коришћење за папир, пластику ломљење стаклених боца и 

метале намењене за рециклажу као секундарне сировине. 

- велики контејнери за директан утовар у специјалне камионе;

- посебне посуде и кесе за отпатке, са одговарајућим етикетама, за отпатке хране 

(помије) намењене исхрани домаћих животиња.

- повратни контејнери и посуђе који се враћају на поновно коришћење;

- хлађена остава за отпатке хране како би се избегло привлачење инсеката, 

нарочито у топлим крајевима;

- материјал намењен спаљивању, који се одмах носи на спаљивање.

- остава за отпатке треба да има одговарајући простор за сепарацију, тј. 

раздвајање различитих врста отпадака, за контролу и прање контејнера.

Све ово мора бити усклађено са локалним санитарним прописима.



Испорука роба и услуга

Планирање улаза сервисних возила треба да узме у обзир ризике 
загушења улице и друга ограничења на датом месту:

• Величина возила, посебно дужина и ширина, и окретни круг који 
одређује ширину приступног пута, радијус маневарског простора. Ово 
укључује и захтеве за возила градске чистоће и ватрогасна возила;

• Простор за чекање теретних и сервисних возила;

• Величина паркинг места за утовар-истовар и друга опрема за 
руковање транспортованом робом;

• Тежина возила утиче на носивост пута, рампи и мостовних 
конструкција;

• Максимална висина возила и максимални дозвољени успон;

• Утоварно-истоварна платформа површине око 20 м 2 је типична за 
хотел капацитета од 300 до 500 соба.



Улаз за особље

• Улаз за запослено особље мора бити одвојен од улаза за госте, и 
по могућности одвојен од економског улаза за теретна возила 
која доносе и односе робу, а у интересу контроле и безбедности. 

• Улазни простор треба да буде под надзором и опремљен 
уређајима за регистровање времена доласка и другим 
неопходним уређајима.

• Најпогодније је да се у близини овог улаза лоцирају свлачионице, 
гардеробе, тушеви и тоалети за персонал.

• Циркулација запослених и сервис су везани за овај део простора.



IV ПРОБЛЕМИ ИЗГРАДЊЕ ХОТЕЛСКИХ ОБЈЕКТА  

ХВАЛА НА ПАЖНЈИ !!!!!

dr Genov Georgi


