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ХОТЕЛСКИ УЛАЗИ

• Савремени хотел има више улаза, и то:

- главни улаз (најважније улице или трга, препознатљив и водити право 
ка рецепцији.

- улаз за уношење пртљага,

- споредни & секундарни (обично у 

споредној улици за ресторане и банкет сале),

- економски улаз (обично у другој улици,

односно на другој страни хотела).
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Главни улаз мора бити предвиђен за прихват гостију који долазе

• пешице,

• аутомобилом,

• аутобусом или

• у колицима за особе са инвалидитетом.

Простор 

- пред улазом најмање 5,5 м ширине истовремени пролаз за два возила

- надстрешнице високе (5 м од коловоза)

Уздигнути улази до којих се долази степеницама делују импресивније али

стварају тешкоће приликом доношења и одношења пртљага.

Уколико су степенице неизбежне, треба обезбедити посебан улаз за пртљаг 
на нивоу улице.

Нагиб (успон) стаза за инвалидска колица је 1:10 или 1:12.
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Главни улаз
• Главни улаз је заштићен ветробраном.

• Између главних врата и ветробрана стављају

се унутрашња мимокретна или окретна врата, 

и окретна и мимокретна врата, односно према 

величини ветробрана.

• Препоручује се да над главним улазом буде заштитни кров.

• Између улазних врата, у равни пода, смешта се отирач, а само предворје 
покрива се обично дебелим теписима и сличним материјалом, према 
категорији хотела.

• Каквим ћемо тепихом прекрити под предворја, зависи од врсте односно од 
материјала од кога је под направљен.

• Ако је од украсног мермера или мозаика, биће довољни само мали теписи, 
за украс.
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Ulazna vrata 
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Заштитне надстрешнице

• Изнад хотелских улаза увек се налазе 

надстрешнице које чине интегрални 

конструкциони део зграде.

Оне пружају заштиту од кише, снега и ветра

гостима који излазе из аутомобила или чекају да дође.

• Поред овога, неки хотели постављају додатне платнене 
настрешнице које иду од улаза преко целог тротоара до 
коловоза, чиме се повећава заштићена површина изнад 
улаза, уз повећање уочљивости самог улаза и хотела.

• За оваква продужења надстрешнице изван линије саме 
зграде неопходна је посебна дозвола.
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Осветљење

• Осветљење се користи да се истакне главни улаз, да се прикаже 
унутрашњост и да се обезбеди већа сигурност и безбедност.

• Осветљење хотела обухвата следеће:

- светлећу фирму (знаци, симболи, слова);

- светлећу траку изнад улаза;

- увучено светло испод надстрешнице;

- слободно-стојеће уличне светиљке 

- дуж улице или приступног пута

◌ Од улаза ка пријемном предворју јачина светла 200 лукса до 
пулта рецепције. 

718 November 2019



Улазна врата

• Улазна врата могу бити:

- врата која се окрећу(ротациона)

- са двоструким осцилирајућим 

крилима са обе стране;

- двострука или једнострука 

осцилирајућа врата,

аутоматска или мануелна;

- клизајућа аутоматска врата, са помоћним осцилирајућим вратима.

Врата морају бити довољно широка да омогуће пролаз особи са пртљагом у обе руке 
или пртљажних колица.

Врата морају задовољити захтеве за брзом евакуацијом у случају пожара, у

случају покретних врата крила треба да попусте под притиском.

Врата по правилу не смеју да се отварају споља ка улици.
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Хотелска врата и њихови оквири морају да задовоље 
следеће захтеве.

• - отпорност на временске услове: киша и ветар, стабилност под 
екстремним температурним условима уз промену влажности, отпорност на 
оштећења итд;

• - трајност: отпор на корозију, пропадање, климу, задржавање првобитног 
изгледа;

• - функције: изглед, ефекти интензивног коришћења и гребања од пртљага, 
исправно функционисање и затварање;

• - безбедност; отпорност на насилно отварање и проваљивање, јачина врата и 
оквира као целине. Ризик индиректног уласка кроз разбијено окно;

• - сигурност: одсуство оштрих углова, лакоћа руковања, отпорност на 
ватру, могућност брзе евакуације укључујући старце и инвалиде (степенице 
и прагови као могуће препреке);

• - одржавање: могућност оправке и замене делова, потреба за посебним 
третманом, заштитом или бојењем;
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Врата и оквири се најчешће праве од следећих материјала:

▪ Tврдо дрво, нерђајући челик, бронза, алуминијум са глазираним 
панелима.

• Потпуно стаклена врата - унутрашњост хотела видљива споља.

(ручке за гурање треба уочљиве како би се избегле могуће незгоде покушај 
проласка кроз затворена врата)

Врата и излазни путеви су најчешће предмет прецизних прописа - брза 
евакуација гостију у случају пожара.

• При избору врата треба водити рачуна о следећим захтевима:

- функција: неопходни захтеви за ефикасно коришћење и идентификацију;

- комерцијални захтеви: стил, естетска привлачност, уочљивост;

- утицаји на врата и оквир: локација, начин фиксирања и коришћења, 
опасност од корозије, оштећења.
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Предворје такође обезбеђује транзитну зону између 
спољних и унутрашњих временских услова. 

• Раздаљина између два система врата, тј. дужина предворја - минимум 
1, 8 мт, а оптимално 3 мт.

• Под у предворју је израђен од веома материјала који се лако одржавају.

• Интензитет осветљења треба да буде постепен.

• Температурне разлике умерене постепено прилагођавање.

• Завесе од топлог или хладног ваздуха такође могу бити инсталиране, 
али захтевају одређену висину и контролу брзине протока ваздуха и 
температуре.
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Аутоматска врата

• Аутоматска врата су посебно значајна

како би се олакшао улаз гостију и носача

пртљага, а да при том дође до 

минималног улаза ветра и хладноће 

(или топлоте) у зграду чиме се дебалансира

рад климатизације.

• Избор опреме треба да узме у обзир

следеће захтеве:

- погодност за коришћење у случају опасности и евакуације;

- понашање у посебним ситуацијама (притисак ветра, промет, ризик оштећења);

- контрола безбедности;

- поузданост под радним условима, учесталост коришћења, трошкови

одржавања и сервиса, итд.
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Решетке и прозорски капци

• За сезонско затварање објекта, на 
економским улазима и излазима могуће је 
инсталирати прозорске капке и решетке 
ради додатне сигурности.

• Слична опрема може бити примењена и 
унутар хотела:

за затварање барских пултова,

киоска и радњи док се не користе,

гаража и других важних просторија.

У друштвеним просторијама, решетке не 
само да су функционалне већ могу бити и 
делотворне, а монтирају се споља или 
изнутра на прозоре и врата.
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Решетке и прозорски капци
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Степенице

• Препоручљиво је да због сигурности 

у пријемном предворју не треба да буде степеница.

• Промене у спратном нивоу или спољне степенице 

треба да буду лоциране увучено и на одређеној 

раздаљини (минимум 1м, а по могућности 2м 

или више) и у линији са неком другом променом

нивоа где се степеницемогу очекивати.

• Унутрашње промене нивоа треба да буду избегнуте уколико је могуће. Када су 
степенице  неопходне оне морају имати минимум три степеника са држачимa. 

• Степенице стварају посебне проблеме за хендикепиране особе у колицима, 
(посебне стрме стазе, траке и рампе или лифтови). 

• Степенице и степеништа морају бити јасно осветљени, светло може бити 
инсталирано и на ивице степеника како би били уочљивији и видљивији.

• Површине и ивице степеника морају бити израђене од материјала који се не 
клиза и који је отпоран
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ПРИЈЕМНА ПРЕДВОРЈА

• Пријемно предворје имају само хотели са 3, 4 и 5 звездица.

• Основна начела о распореду радних одељења у пријемном предворју су:

- портир поглед према улазу у пријемно предворје, према степеницама и према 
лифтовима, рецепција мора бити тако смештена да је гост види чим ступи у предворје;

- везa са портирницом, журналистом и благајном (односно сефом), степениште и 
лифтови могу бити смештени насупрот главном улазу, лево и десно од главног улаза;

- тоалет треба лоцирати на заклоњена и не сувише упадљива места, улаз у ресторан 
мора да води кроз аперитив бар или поред њега; 

- у предворју - писаћи столови за кореспонденцију гостију. 

- Изложбене витрине поставити на најпрометнија места пријемног предворја;

- продавницу дувана, карата, разгледница, књига, итд. треба поставити уз главно 
степениште;

- лифтови треба да буду насупрот главном степеништу;

- просторија за пртљаг су уз портирницу, повезана са посебним лифтом за пртљаг. 
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Пријемно предворје је пуно живота и активности

• У пријемном предворију могу бити смештене различите продавнице, 
добар извор прихода.

• Ту може бити смештен и посебан пулт за консијержа и мењачницу.

• Ту се налазе и улази за лифтове, једно или више степеништа, као и улази 
у друштвене просторије, кафану, бар, ресторан, итд.

• Сва радна одељења која се налазе у пријемном предворју, правилно су и 
функционално распоређена и чине органску целину, која је најуже 
повезана с осталим одговарајућим одељењима и службама.

• Пријемно предворије je опремљено да на први поглед учини повољан 
утисак на госта.

• Треба да има довољан број удобних фотеља. Најпрактичније су фотеље 
од коже, али могу бити и од другог материјала као што су поливинил, 
вунена тканина и сличном, а већ према категорији хотела.
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Пријемно предворје обухвата простор за општу 
циркулацију и чекање, затим пулт рецепције, благајну, 
информациони пулт, пулт носача пртљага итд.

• Декорација хотелског предворја

- Различите уметничке слике и кипови, цвеће, зеленило, теписи, вода 
(водоpaди, базени), велики свећњаци, итд.

• Ако је хотелско предворје израђено од мермера не стављају се слике.

• У предворију се могу истицати и различити панои за одређене 
приредбе у хотелу,  на паноима могу оглашавати догађаји.

• Неопходно је обезбедити лак приступ из аутомобила тј. са паркинга

- Од подземног паркинга директни лифтови

- Спољни паркинг простори треба да буду тако лоцирани да омогуће 
кратак; погодан и заштићен пут до предворја рецепције
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Величина пријемног предворја

• Величина предворја ће зависити од типа и величине хотела, а у ширем смислу и од броја 
радњи и продавница који се налазе на овом простору.

• Предворје може бити комбиновано са салоном (фоајеом) како би се смањила  површина 
некомерцијалног простора у хотелу.

• Приликом обликовања предворја неопходно је створити утисак пространости уз 
истовремено оспособљавање целог простора за различите функционалне намене.

• У великом мултикомплексном хотелу, у предворју смештене  су бројне додатне 
услуге и трговине:

- путничке агенције,

- авио компаније,

- изнајмљивање возила,

- продавница сувенира,

- новински киоск,

- продавница дувана,

- фризер,

- кафе-бар, итд.
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Планерски захтеви oблик и димензије предворја и суседних просторија 
биће у великој мери детерминисани структуралним обликовањем 
зграде и путевима циркулације кроз овај простор.

• Стандардни просторни захтеви по хотелској соби за главно предворје 
са рецепцијским пултом износе 0,8 до 1 м ² .

• Детерминишући фактори су положај стубова неопходних за ношење 
горње конструкције, положај техничких инсталација и обима хотелских 
и других услуга (изнајмљени простор, информациони и продајни 
пултови који се обезбеђују у овом простору.

• Предворје се не користи само као главни пут за долазак и одлазак 
гостију, оно се такође користи од стране посетилаца који долазе у 
ресторане или банкет (конгресне) сале.

• У предворју се одвија скоро непрекидан промет, гости стално 
циркулишу од врата до пулта рецепције, од рецепције до лифта, од 
салона до ресторана, итд. 2018 November 2019



Зидови

• Више фактора утиче на избор декора у пријемном предворју и суседним 
просторијама. 

• Јединство обликовања ентеријера одређеног простора уопште, посебно 
када је простор неправилног облика, испрекидан вратима, отворима, 
ходницима, пултовима, итд.;

• Јасна идентификација сервисних тачака - рецепције, благајне, 
информација које морају бити функционалне по облику али и стилски 
прилагођене окружењу;

• Посебне површине на којима се могу очекивати концентрисана оштећења -
прљање, гребање, хабање, - којима треба обезбедити специјалну заштиту .

• Хармонично усклађивање висине плафона и димензија простора, 
укључујући и ограничења, и/или вертикални нагласак који стварају стубови 
и други структурални елементи;

• Интеграција осветљења, комуникација, климатизације и друге техничке 
опреме и уређаја, у оквиру обликовања ентеријера, укључујући и средства 
приступа и чишћења.
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Врсте зидних површина

• Суве облоге: у облику панела, плоча или трака, олакшавају постављање и 
замену одређених делова; 

• Омогућавају приступ и сервисирање инсталација без ломљења зидова, а 
лако се уклапају око врата и отвора.

• Панели се могу формирати од плоча фурнирног дрвета, ламиране пластике, 
метала или стакла, постигнути гипсирањем одређених површина.

• Континуиране површине се обликују од малтерисаних и гипсираних зидова. 
Постоје следеће алтернативе:

• - гипс или малтер на зиду у 2-3 слоја и то мистријом или прскалицом са 
глатко обликованим финиширањем. Гладак гипс или малтер представљају 
основу за боју или прекривање зида;

• - истакнута зидна конструкција од фасадне цигле камена или бетона са 
глатким или отиснутим површинама добијеним обликовањем;

• - комбиноване методе као што су керамичке плочице постављене на малтер 
или на цементну основу, или префабриковане гипсане табле.
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Критеријуми избора материјала

• Отпорност на ватру, запаљивост, површинско ширење пламена

• Акустичне особине, апсорпција звука, изолација. 

• Изолација буке спречавање преношења буке из суседних  просторија, 
техничких инсталација и уређаја

• Изглед, век трајања и коришћења. Утисак који ствара декор и његова 
способност да издржи интензивно коришћење и одржавање без 
нарушавања изгледа, је веома битан критеријум избора.

• Површине које су предмет интензивног коришћења (нпр. пулт 
рецепције, путеви који воде до степеница и лифтова) захтевају посебан 
третман и материјале, као што су мермер, камен или тврдо дрво.

• Посебна заштита може бити неопходна за осетљиве површине
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Уређаји и опрема

• Корисни животни век већине комплексне електронске и електричне 
опреме у хотелима, може бити ограничен на неколико година, пре 
него што постане застарела или организационе реформе.

• Кабловске инсталације морају бити приступачне за лаку замену, 
проширење и превезивање. У просторијама рецепције, 
администрације и техничким просторима, каблови могу бити 
затворени у површинске сандуке (најчешће висине 1200 мм за 
коришћење на пулту), шупљине дуж зида или шупља места 
(пунктови).

• Сакривени каблови у шупљим зидовима су неопходни у већини 
јавних просторија укључујући и банкет и конгресне сале.

• Зидови такође морају бити тако конструисани да су у стању да носе 
закачену и монтирану опрему и уређаје.
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Плафони

• У предворју рецепције и другим просторијама хотела, плафон има у 
принципу вишенаменску функцију.

• Уколико нису посебно пројектовани технички уређаји, спратови се 
налазе изнад овог простора, шупљина плафона мора да буде довољно 
дубока да би се у њој сместиле цеви, каблови, и друга опрема, 
укључујући и уређаје уграђене у плафону.

• Дубина плафонске шупљине је одређена структурним распоредом 
просторија на спратовима изнад. 

• У другим врстама обликовања хотела предворје може бити у оквиру 
високог атријума покривеног провидним кровом; у том случају 
инсталација и опреме се, уместо изнад плафона, постављају у бочне 
шупљине и канале.
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Конструкција плафона

• Плоче или панели фиксирани на носећој решетки.

• У друштвеним просторијама и ходницима хотела, ове плоче су најчешће 
израђене од азбеста или на бази минералних влакана, или металне 
површине са минералном вуном изнад како би се обезбедила нужна 
отпорност на ватру;

• Интегрисани плафони са решеткама и панелима у које су уграђена расветна 
тела, вентилација и други уређаји. Овакви плафони могу бити тако 
израђени да формирају декоративну целину са светлећим дизајна. 

• Континуирани плафони од гипса или малтера нанесеног на металне 
површине или гипсане табле.

• Типичну завршницу, финиширање, обухвата наношење гипса, или 
комбинације гипса и азбеста, који се користи како би се ојачала отпорност 
на ватру и унапредила се акустичка својства. 
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РУКОВАЊЕ ПРТЉАГОМ

• Путеви којима се гости крећу улазећи у хотел морају бити идентификовани, обезбедити 
олакшице и опрему за руковање пртљагом.

• Долазак  масовног прилива група аутобусима. Омогућити лакши трансфер.

• Пртљажне покретне траке смањују гужву на улазу у предворје.

• Трансфер пртљага - обезбедити поверење у систем.

• Пртљаг се уноси кроз главни улаз и односи директно у собу.

• Пункт носача пртљага треба да буде лоциран у близини пулта рецепције, како би се 
омогућила визуелна контрола улазних врата као и целог предворја.

• Аларм за случај пожара такође може бити лоциран код портирнице.

• Остава пртљага омогућује  депононовање  пртљага на одређено време.

• Површина овог простора ће зависити од врсте објекта и дужине боравка гостију.
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ПРОСТОРИЈЕ И ОПРЕМА РЕЦЕПЦИЈЕ

• У просторији за примање гостију налазе се радно одељење и рецепција.

• У старијим хотелима постоји уз пулт рецепције и хотелска ложа (портирница).

• Новији хотели имају најчешће само један дужи пулт.

• Савремено уређена рецепција има рецепцијски компјутерски систем, потребан 
број телефона, интерфон, електронски уређај за буђење гостију, уређај за 
контролу резервација, челичну благајну са сефовима, више ормарића и полица.

• Кључеви соба се држе у фиокама испод пулта или преградама иза пулта. Добро 
је поделити их у три групе, и то: кључеви слободних соба, кључеви заузетих 
соба и кључеви резервисаних соба. 

• Данас се, уместо класичних кључева све више користе картице са магнетним 
записом или чипом, мобилни телефон.

• У простору рецепције се налази већи број активности које обухватају: прихват и 
регистровање гостију; канцеларија за резервације; благајна мењачница и 
рачуноводство. информације, кључеви, пошта, поруке и брошуре; телефонске 
операције, уређаји за звучна обавештења и поруке;
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Управа рецепције

• Регистрација гостију, благајна и информације су услуге које се пружају 
преко пулта или шалтера, оне могу бити поређане дуж пулта или 
раздвојене у посебним просторним целинама. директан приступ 

• Пулт рецепција уочљив за госте - надгледање пријемног предворја.

• Пулт благајне мора бити јасно уочљив са степеница и излаза лифтова. 
Оба пулта су предмет великог промета посебно у одређеним 
„шпицевима" током дана (када гости одлазе или долазе).

• Приликом планирања треба предвидети и случајеве највећег притиска на 
пулт рецепције, и наћи таква решења која ће онемогућити гужве на 
рецепцији, вратима, лифтовима и главним циркулационим коридорима.

• Одређену предност имају две секције пулта једна поред друге, с обзиром 
да је ,,шпиц“ време за долазак нормално увече, а за одласке ујутро.

• У малим хотелима један шалтер може да обавља више функција, док се у 
великим хотелима функције раздвајају.
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ТИПИЧНЕ ДИМЕНЗИЈЕ
Број пунктова за регистрацију гостију ће варирати 

- од једног или два у хотелима до 100 > 1000 соба,
- до четири и више у великим конгресним хотелима са 1200 соба

• Хотелске собе Пулт у м Површина рецепције пулта у м 2

• 50 соба 3,0 - 5,5

• 100 соба 4,5 - 9,5

• 200 соба7,5 - 18,5

• 400 соба 10,5 - 30,0
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Обликовање пулта рецепције

• Пултови морају да буду пројектовани као интегрални део простора 
рецепције..

• Да би се створио утисак пространости, пожељне су дуге хоризонталне 
линије. Када су делови пулта раздвојени (нпр. стубовима) исти стил мора 
бити свуда коришћен како би се обезбедило јединство дизајна и стила.

• Висина плафона у предворју изнад пулта рецепције је снижена, а 
заштитни испусти обезбеђују заштиту од расипања интензивније 
светлости која се поставља изнад пулта.

• Делови пулта треба да буду јасно идентификовани и означени 
(рецепција, благајна, портир, информације) једноставним постављањем 
словних натписа изнад одређеног дела пулта.

• По правилу ови натписи треба да буду видљиви из свих делова 
предворја. Најчешће се користе слова величине 100 мм, која су 
читљива са раздаљине од 15 до 20 метара.
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Пулт рецепције

• Пулт се конструише да има различите преклапајуће висине са сваке 
стране.

• Са стране гостију пулт треба да буде висок 1000 мм 

са друге, службене стране, пулт  висок 700 мм, што је висина која 
омогућава рад у седећем положају,  висина столице 430 мм. 

• Укупна дубина (ширина) пулта треба да буде ограничена на 600-650 мм 
(лако манипулисање и размена документи, формулари, кључеви, 
картице, новац између рецепцепције и гостију, преко пулта).
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Опрема
• Опрема која се инсталира на или у близини рецепцијског пулта најчешће укључује: 

Собне преграде За означавање заузетих, резервисаних или расположивих 

• Информационе преграде. Алфабетски поређана имена.

• Преграде за резервацију. Фиоке са унапред извршеним резервацијама и 
пререгистрациони слипови по редоследу коришћења.

• Кутије за карте.  Кутије за складиштење собних кодова различитих боја, да би се 
означила расположивост собе, резервација, итд. 

• Пошта и кључеви.  За кључеве, пошту и поруке. Поређано по системском реду, сваки 
ред одговара одређеном спрату. 

• Панел статуса соба. Означава стање спремности собе (расположива, чиста, издата).. 

• Кутија за кључеве. Користи се за убацивање кључева од стране гостију. 

• Преграде за резервне кључеве.  Могу бити држани у овом простору или другде.

• Преграде за формуларе. Различити формулари за госте и за службену употребу.

• Преграда за брошуре.  Различите брошуре, проспекти, пропагандни материјали 

• Различита опрема. Принтери за кредитне картице,, итд. 

Сортирање поште може бити обављено из задње просторије.
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Благајна

• Регистарска каса Регистровање свих трошкова које направе гости. У 
великим хотелима могу бити примењени компјутери са штампачем.

• Радни сто Површина за рад са фиокама за новац, чекове и друге 
предмете. 

• Преграде Чување рачуна и других докумената. Кутије с рачунима Рачуни 
поређени по бројевима соба за лако проналажење при одласку гостију 

• Мерач телефонских импулса За регистрацију свих телефонских 
разговора и њихово преношење на рачун гостију.

• Сеф боксови Намењени су гостима за депоновање вредности. Налазе се у 
посебној соби и заштићени су ради приватности.

• Главни сеф Велики хотелски сеф је неопходан за остављање дневног и 
ноћног (у посебном делу) пазара. 

• Разно Принтери за кредитне картице, електронски бројач новца и сл.
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Комуникациона опрема

• Врста опреме варира од једноставне машине за сабирање до 
комплексних електронских рачунарских система.

• Све већи број хотела је везан за централни резервациони систем 
компаније којој припада (уколико се ради, нпр. о хотелском ланцу) или 
је везана за неки независни резервациони систем.

• Систем може бити повезан и са међународним системом резервација 
авионских компанија. 

• Рачуноводство и контролни системи у хотелима су базирани на 
компјутерској анализи и обради података.

• Компјутерска контрола такође може бити примењена у праћењу 
различитих операција и контроли коришћења енергије
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Администрација

• Канцеларијски простор за шефа рецепције, главног благајника и 
остале запослене. 

• У малим хотелима канцеларија за резервације може да служи и 
за општу администрацију, док ће се у великим хотелима 
налазити посебне канцеларије.

• Неопходна је посебна канцеларија за шефа рецепције са 
директним улазом из предворја и посебним улазом за остале 
рецепцијске просторије.

3618 November 2019



Телефони

• Јавни телефони треба да се налазе у оквиру пријемног предворја 
на местима где могу бити уочљиви са рецепцијског или 
портирског пулта.

• Телефони се могу налазити у кабинама или у акустичним 
шкољкама и морају бити усклађени са техничким прописима 
ПТТ-а.
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ГАРДЕРОБЕ И ТОАЛЕТИ

• Гардеробе и тоалети треба да буду обезбеђени:

• у главном пријемном предворју; 

• у близини ресторана;

• у близини банкет сала, конгресних сала, итд.

• Одговарајућом локацијом један блок тоалета и гардероба може 
опслуживати предворије и ресторане, док су посебни тоалети и гардероба 
неопходни за банкет и конгресне сале. 

• По правилу, главни тоалет и гардероба треба да буду лоцирани дискретно, 
дуж ходника који воде до ресторана и барова, али не треба да буду 
директно приступачни с улице.

• Погодно је да се гардеробе и тоалети групишу заједно због лакше контроле 
и коришћења. Критеријуми обликовања гардеробе.

• Гардеробе треба да буду отворене ка ходнику или заклоњене. 
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Просторни стандарди гардеробе 

• Просторни стандарди зависе од укупног обима коришћења (ефективно 
коришћење простора расте са бројем корисника) и

- од периода максималног коришћења тј. „шпицева" (који одређују 
дужину пулта и број радника).

• Уобичајени стандард за гардеробе износи 0,05 до 0,09 м по кориснику.

• Интензитет осветљења (200 лукса) због лакше идентификације 
бројева.

• Вентилација такође треба да буде нешто интензивнија да би се 
омогућило сушење влажних капута.
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ТОАЛЕТИ
• Прописи који се односе на ове просторије су у интересу здравља, хигијене и 

јавног морала. Улази у мушки и женски тоалет морају бити одвојени и јасно 
означени словима или разумљивим симболима.

• Санитарне просторије морају бити одвојене од било које просторије у којој 
се припрема храна, или се користи као радни простор.

• Смањење буке од тоалета. 
• На сваком спрату на коме постоје собе без клозета, мора бити најмање два 

заједничка тоалета. 
• Тоалети морају имати подове од материјала који не пропуштају воду, а 

зидове до 1,5м од пода обложене керамичким плочицама, или или обојене 
специјалном бојом. 

• У савременим хотелима клозетска врата се могу отварати и затварати 
додиром ноге на склопку постављену на поду. 

• У предпростору може се ставити посуда са текућим сапуном, као и 
електрични апарат за сушење руку.

• Уз просторије за особље поставља се посебни тоалети за особље.
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Стандарди

• Број клозетских шоља, писоара и лавабоа се најчешће утврђује у складу са 
локалним прописима.

• Типични минимални стандарди базирани на укупном броју корисника су:

- клозетске шоље: 1 на 100 за мушке тоалете и 1 на 50 корисника за женске тоалете;

- писоари: 1 на 25 корисника; лавабои: 1 на 1-15, 2 на 16-35, 3 на 36-65, 4 на 65 до 200 
корисника (стандарди су идентични за мушке и женске тоалете).

• Просторни стандарди зависе од пројекта и броја инсталираних уређаја. 

• Типични су следећи просторни стандарди по јединици који укључују и неопходну 
циркулацију:

- клозетска шоља 3 м 2 ,

- писоар 1,3м 2 ,

- лавабо 1,5м 2 и

- држач пешкира 1,1 м 2 .

• Просторни стандарди за госте који користе ресторане и друге сличне просторије 
износе 0,05-0,11 м 2 (у зависности од укупног броја корисника и стандарда). 4318 November 2019



Остали елементи опреме

• Конструкција. Зид је најчешће од глазираних плочица или мозаика, а 
као луксузнија алтернатива - плоче од полираног мермера и тераца.

• Везивање плоча за зид мора бити отпорно на киселине и влагу.

• Горње површине зидова (изнад 2000 мм) и плафон морају бити 
малтерисани и обојени како би се смањила кондензација.

• Преграде који одвајају кабине могу бити од пластике, металних 
панела, тераца или других погодних материјала. 

• Уздигнути од пода на носачима висине 150 мм, а висина не сме бити 
изнад 2000 мм, уколико није обезбеђено индивидуално осветљење.

• Избор преграда, ипак зависи од различитих стандарда и захтева за 
индивидуалном приватношћу.
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Остали елементи опреме

• Подови могу бити од мермера, керамике или вештачког камена, и 
сл., али у сваком случају морају бити отпорни на влагу, киселине и 
хемикалије за чишћење и не смеју бити клизави.

• Смањење буке је важан захтев, а контролне мере укључују: затварање 
водокотлића и цеви у звучно изолованим удубљењима у зиду и 
коришћење гумених одбојника на вратима. 

• Вентилација. Избацивање ваздуха мора бити омогућено кроз засебан 
вентилациони систем са обезбеђењем од квара (двоструки 
вентилатор/ са аутоматским пребацивањем с једног на други у случају 
квара).

• Промена ваздуха у просторији треба да се обави за 3 до 10 часова.
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Прибори и уређаји

• За јавно коришћење санитарни уређаји и прибор морају бити робуснији и 
издржљивији од оних намењених домаћој употреби.

• Лак приступ подним и зидним цевима ради лакшег одпушавања и 
евентуалне замене.

• Славине треба да буду једноставне и лаке за коришћење, јасно означене 
симболима и бојама (топла - хладна вода).

• Држач сапуна или посуде са течним сапуном треба да буду изнад лавабоа, 
а у близини држача за пешкир, папирних убруса или сушача за руке. 

• Сушачи за руке су спори и могу проузроковати гужву и чекање, због чега је 
погодније коришћења папирних убруса. 

• За папирне убрусе треба предвидети корпе за отпатке са поклопцем.

• У кабинама, држачи тоалет папира, куке за качење капута.

• У женским тоалетима - дискретно постављен посебан контејнер за улошке.

• Предворје за шминкање је такође пожељно.
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