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На основу статута друштва и Закона о уређењу простора и изградњи објеката (’’ Сл. лист Црне 

Горе’’ бр, 51/08, 41/10, 34/11, 47/11, 35/13 и 39/13) доносим

РЈЕШЕЊЕ

о именовању одговорног пројектанта за израду инвестиционо - техничке документације за

ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ АРХИТЕКТУРЕ -  Храм Светог апостола и јеванђелисте Марка 

Локација:

Локација:

Инвеститор: Митрополија црногорско-приморска 
За одговорног инжењера именује се:
Драгутин Дубљевић, д.и.а. 
Бр. лиценце УПИ 101/2175-190/2
Именовани испуња услове у складу са чланом 135 Закона о планирању простора и изградњи 
објеката (објављен у ”Сл. листу Црне Горе”, бр. 064/17 од 6.октобра 2017,) за израду предметне 
техничке документације.

ДИРЕКТОР

Драгутин Дубљевић, д.и.а 

Улица Сердара Јола Пилетића 
18/33, 81000 Подгорица (ЦГ)
т: +382 67 259 176
е: info@europrojekt.me
w: www.europrojekt.me
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(име и презиме)

ИЗЈАВЉУЈЕМ,

да је овај пројекат у складу са законом:
 Законом о планирању простора и изградњи објеката и подзаконским актима на основу 

наведеног закона

Посебним прописима који директно или на други начин утичу на основне захтјеве за 
објекте; 

правила струке и 

урбанистичко техничке условима

(мјесто и датум) (потпис одговорног лица)

(потпис главног инжињера)

МП

ОДГОВОРНИ ИНЖИЊЕР 

Драгутин Дубљевић д.и.а. Бр. лиценце УПИ

ВРСТА И ДИО ТЕХНИКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ИДЕЈНО РЈЕШЕЊЕ АРХИТЕКТУРЕ 

ЛОКАЦИЈА 

ИЗЈАВА ГЛАВНОГ ИНЖЕЊЕРА ДА ЈЕ ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ИЗРАЂЕНА У  СКЛАДУ СА ВАЖЕЋИМ ПРОПИСИМА

ОБЈЕКАТ

Храм Светог апостола и јеванђелисте Марка

Подгорица, 2020
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ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

 
ОБЈЕКАТ:        ХРАМ СВЕТОГ АПОСТОЛА И ЈЕВАНЂЕЛИСТЕ МАРКА 

ИНВЕСТИТОР:    МИТРОПОЛИЈА ЦРНОГОРСКО-ПРИМОРСКА 

ЛОКАЦИЈА:           
                                   
                               
 

УВОД 

         
          

      
 
Предмет пројектног задатка 
 
Предмет пројектног задатка је утврђивање услова и захтјева за иградњу 
саборног храма у Будви који ће бити посвећен Светом Марку. 
Пројектант је дужан да изради пројектну документацију на нивоу Идејног 
рјешења и Главног пројекта, а на основу пројектног задатка и УТУ. 
Пројектант је дужан да достави графичке, текстуалне и нумеричке 
прилоге са свим потребним садржајима.  
 
Елементи за пројектовање 
 
Идејно рјешење пројекта храма са пратећим објектом и уређењем 
цијеле урбанистичке парцеле урадити према УТУ. 
Саборни храм, капацитета 500-700 људи, треба да буде централно 
доминантна грађевина у склопу духовно-сакралног комплекса код 
постојећег храма Свете Петке, крстионице Светог Јована и парохијског 
дома. 
Од  укупно предвиђене бруто грађевинске површине за помоћни објекат 
(сувенирница) опредијелити cca 100м2 (површину прилагодити идејном 
решењу),спратности П+1 (уколико идејним рјешењем помоћни објекат 
на било који начин конкурише објекту храма , онда спрат не треба 
пројектовати) 

Изградња храма Светог апостола и јеванђелисте Марка у насељу 
Подкошљун, УП ц-1, Блок 18, ДУП Подкошљун, кп. 720/1, 721, 722, 725, 727, 
728/1 и дјелови к.п. 726/1 и 3077/1, КО Будва, Општина Будва

УП ц-1, Блок 18, ДУП Подкошљун, кп. 720/1, 721, 722, 725, 
727, 728/1 и дјелови к.п. 726/1 и 3077/1, КО Будва, Општина 
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У сутеренско-подрумској етажи помоћног објекта предвидјети мокре 
чвореве (ова етажа помоћног објекта не улази у обрачун БГРП – 
консултовати текстуални дио плана) 
У објекту храма предвидјети могућност изградње крипте а санитарне 
чворове измјестиТи у помоћни објекат и функционално уклопити. 
Помоћни објекат треба да садржи: предњи изложбени простор, 
канцеларију, санитарни чвор, приручни магацин и палионицу свијећа. 
У склопу храма треба и предвидјети адекватну гардеробу. 
 
Прва фаза обухвата храм и помоћни објекат са уређењем терена, док 
ће се у дригој фази радити православни вртић ,,Херувим’’ 
 
Храм 
 
- Објекат дефинисати у складу са канонима источно православне 
цркве а примјерено локалној традицији и амбијенту (материјал – 
камен) 

- Пројектанту се даје слобода у креативности, повјерење у лични 
доживљај пројекта саборног храма у контексту насеља Подкошљун, 
града Будве и приморске регије. У том смислу се оставља простор 
пројектанту могућност да кроз пројектовање евентуално истражи и 
савременији приступ пројектовању храма уз обавезу поштовања 
канонских правила пројектовања, односно градње храмова источно 
православне Цркве и приморске архитектуре. 

 
С обзиром на расположиву површину планираних објеката, као 
функционалне цјелине могу се дефинисати: 

1. Храм 
2. Помоћни објекат – палионица свијећа са сувенирницом 
3. Вртић ,,Херувим’’ (фаза 2) 

 
- Квадратуру простора одредити стандардима, габариту и 
предвиђеном капацитету. Код дефинисања квадратуре простора 
храма као и помоћног објекта узети у обзир да је на УП већ изграђен 
објекат парохијског дома који од укупне дозвољене БГП, заузима 750 
м2 БГП. 

- Уколико је пројектом предвиђена крипта, узети у обзир могућност 
формирања квалитетног и вишенамјеноског простора у коме би се 
одржавале духовне академије, предавања, школа вјеронауке… са 
минималним конструктивним ограничењима. 
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- Простор платоа испред храма формирати квалитетно са 
могућношћу једноставне трансформације сходно актуелној потреби. 

- Административни дио везати за парохијски дом или га предвидјети 
независно. 

- Идејним рјешењем обавезно обухватити и уређењем терена цијелог 
комплекса. 

- Понудити саобраћајно рјешење са несметаним спајањем и 
одвајањем функција кретања (50м2/возилу) 

- Испитати позицију ризнице, иконописне радионице, библиотеке са 
читаоницом, учионице за наставу вјеронауке и школу црквене 
умјетности. 

- У сутеренско-подрумском нивоу помоћног објекта, потребно је 
пројектовати техничке просторије намијењене за термотехничку 
опрему за климатизацију храма. Сам систем климатизације, 
димензионисање опреме као и предлог исте, биће предмет 
посебног (машинског) пројекта у фази израде главног пројекта за 
израду храма. 

 
Завршне одредбе 
 
Током рада пројектант је дужан сарађивати са наручиоцем, и редовно 
га обабјештавати о напредовању радова на пројекту, односно о 
предвиђеним техничким пјешењима и уколико се зо од њега затражи 
пројектну документацију стави на увид наручиоцу. 
 

 

Подгорица                                                                               ИНВЕСТИТОР: 

2018.                                                                           _____________________________        
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ТЕХНИЧКИ ОПИС 

 
ОБЈЕКАТ:        ХРАМ СВЕТОГ АПОСТОЛА И ЈЕВАНЂЕЛИСТЕ МАРКА 

ИНВЕСТИТОР:    МИТРОПОЛИЈА ЦРНОГОРСКО-ПРИМОРСКА 

ЛОКАЦИЈА:           
                                   
                               
 

 
 

Уз благослов Његовог Високопреосвештенства Архиепископа цетињског Митрополита 
црногорско-приморског и Егзарха Пећког Трона АМФИЛОХИЈА (Радовић). 

 
ХРАМ СВЕТОГ АПОСТОЛА И ЈЕВАНЂЕЛИСТЕ МАРКА У БУДВИ 

 
УРБАНИСТИЧКО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 
Задатак осмишљавања храма с. Апостола Марка у Будви захтijевo je oslaњање на богату 
градитељску традицију, а уједно и тражење уникатног рјешења и његова интегрисаност са 
временом и условима у којима настаје. 

            
          

     
Услови окружења захтијевали су доминантно вертикално акцентовање комплекса што му 
даје монументалност. Храм је уздигнут на 7 степеника по 12цм, укупне висине 84 
центиметра изнад што је уједно и кота нула. 
Издвојени звоник и његово лоцирање омогућило је да се комплекс представи на један 
потпун начин стварања волуметријског примата кроз засебни објекат. 

             
   

           
         

Висине крстова су: Крст звоника 2.00 м, Крст куполе 2.61м, Крстови на пирговима су висине 
1.90м. 
Од заобилазнице до платоа гдје је предвиђа храм воде простране гранитне 
мултифункционалне стапенице са интегрисаним ,,цик-цак,, рампама. Прилаз Храму је могућ 
колским путем са паркингом на западној страни рампом ширине 375цм, али тај се пут 
користи искључиво за доставна, сервисна возила, возила хитне помоћи, ватрогасна возила и 
др. 
 
ФУНКЦИОНАЛНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 
Објекат храма осмишљен је као тробродна базилика по угледу на ранохришћанске 
базилике попут којих основа има форму уписаног крста. 

           
          

         
           

      
         

              
 

УП ц-1, Блок 18, ДУП Подкошљун, кп. 720/1, 721, 722, 725, 
727, 728/1 и дјелови к.п. 726/1 и 3077/1, КО Будва, Општина 
Будва

Комплекс Храма је лоциран у густо изграђеном, хетерогеном градском ткиву и прилагођен 
условима конкретне локације, осмишљен на уздигнутој и једноставној гравитационој плочи 
довођењем терена на хоризонталну раван.

Укупна висина храма од платоа до врха крста куполе износи 24,48м 
Звоник је висне 18.80м, а заједно са крстом 20.80м.

Храм има дужину 31,65м, ширину 26,80м и висину 24,48м. Са степеништима храм заузима 
габарит 35.80м са 32.78м.

Објекат је деконпонован и разруђен на своје обликовне елементе: петостране 
смакнуте бочне и олтарску апсиду, пиргове, осмоугаони тамбур, квадратичну 
проскомидију и ђаконикон. Кровови и површине акцентују изнад свега византијски 
волумен.

              

           
      

        

Наос је богато развијен у коме се визуре отварају широко у хоризонталном и вертикалном 
плану.

           
      

        

Храм испуњава све захтјеве богослужења и валоризирује спону са наслеђем кроз 
реинтерпретацију незаобилазних елемената православног храма, материјалиѕацију, 
уникатности, интегрисаности са временом и условима у којима настаје.



 

Пројектант: EUROPROJEKT D.O.O                                                                                 Инвеститор: МЦП 

 

2 ОБЈЕКАТ : ХРАМ СВ. АПОСТОЛА И ЈЕВАНЂЕЛИСТЕ МАРКА                                                    БУДВА 

Наос храма је широко везан на наткривени лучно засведени улаз објекта што омугућава 
добре визуре и брзо пражњење објекта. 
Централни поткуполни простор акцентован је крстообразним рјешењем на квадратитичним 
стубовима. Осмострани тамбур је ослобођен преко 4 лука на четири стуба. 
Купола и олтарска апсида је зассведена полукалотом као препознатљива реинтерпретација 
наслијеђених константи које су чувари вриједности и традиције. 
Због разруђености фасаде и сводова очекује се добра акустичност простора. 
У вертикалном плану тамбур је нешто плићи што даје снажну и складну византијску силуету. 
Грејање је подно, вентилација је природна. 
На коти +4,40м је галерија хора, тј. место за хор и четири помоћне / техничке просторије, 
тераса као и капела св. Петра. 
У звонику је предвиђено 5 звона која синхронизовано дају хармонични звук. 
Главна, као и троје бочних врата Храма су предвиђена у дуборезу и украшена квадратним и 
правоугаоним пољима са крстовима. 
Иза звоника се налази простор за паљење свијеће. На платоу храма је предвиђена чесма. На 
коти нула са десне стране главног улаза предвиђена је крстионица. 
Крипта је предвиђена испод цијеле површине храма и могуће је да прими до 4оо 
посјетилаца. Крипта је преко мултифункционалног хола спојена на подруму помоћног 
објекта. 
 
 
МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА 
 
Конструктивни склоп цркве, звоника и помоћног објекта је армирано-бетонски са 
унутрашњим слојем од сиге и спољашним од камена, што објекту даје вјечност. 
Унутрашња обрада омогућава израду живописа у техници монолитизације ради бољег 
пријањања и касније апликације фреско декорације. Обрада фасада је транспонована из 
наслијеђеног градитељског искуства. 
Зидови храма су дебљине 50цм, а састоје се од: плоча сиге дебљине 5цм са унутрашње 
стране затим армиранобетонски зид дебљине 25цм, термоизолације 6цм, армирани лијепак 
6цм и камен 8цм. 
Камени слог је предвиђен од камених блокова сложених у правилним хоризонталним 
редовима раздвојеним фугом од 1 центиметра према следећем осовинском распореду: у 
доњем делу 5хХ.33 и 8хХ.45 центиметара а у 4хХ.33 и 8хХ.45 центиметара. Доњи и горњи слог 
су пресјечени профилисаним вијенцем висине 34цм. 
Камен је изабран због својих ликовних и техничких својстава као и због представе трајности 
коју производи. Фасада садржи камене профиле и рамове прозоре тј. шембране. 
Покривач је доминантно ћерамида коритача осим купола и наткривених улаза где је 
покривни материјал фалцовани лим од инокса са плавом завршним обрадом-патином, 
постављен на подашчаној подлози са припадајућим слојевима. 
Мноштво узаних прозора у унутрашњи простор уноси игру свјетлости и сјенке. 
Подови храма, звоника и помоћног објекта су од аутохтоног мермера са различитих 
локацијама из Црне Горе дебљине 5цм, црвени, сиви, беж, бијели. 
Иконостас је бијели мермерни украшен иконама уоквиреним раскошним позлаћеним 
рамовима и бордурама. Иконостас крипте је дрвени орахов или храстов. 
 
Уређењем простора око Храма покушали смо створити достојанствен, лијеп, користан и 
простор који повезује људе. Храм и плато око храма има врло велику улогу у градском 
животу прије свега духовном. Створили смо мјесто сусрета и околности које истичу и 
додатно утврђују значај људске и божанске димензије. Пренасељеност чини урбани 
простор све драгоцјенијим. Полифункционални трг може бити у служби грађана 
организовањем продаје традиционалних производа, умјетничких манифестација и изложби 
на отвореном гдје култура, традиција и повољна клима иду  томе у прилог. 
 
У Подгорици,                                                                                                   ПРОЈЕКТАНТ 

                                                                           __________________________________ 

Арх. Драгутин Дубљевић, д.и.а. 

јун 2020.
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БР. БЛОКА И УП
Површина

УП
Индекс

изграђености
Индекс

заузетости
Макс П 
приземља

max
BRGP

18,
c-1

10.067,00 m2 - 1123,00 m2 2337,00 m2-

УЛАЗНИ ПАРАМЕТРИ ПРЕМА УТУ БРОЈ 06-061-625/3
издатих од стране Секретаријата за урбанизам и одрживи развој, Општина Будва

Бруто површина Потребан бр ПМ

 75m2

Потребан број паркинг мјеста сходно издатим УТУ

1

Макс. 
дозвољена 
спратност

Површине под
зеленилом

P+1+Pk 1961,00 m2

Макс. БГРП 
вјерског објекта 

4472 m2

- Спратност храма је П, а висина и тачан положај објекта биће одређен идејним 
пројектом.
- У оквиру храма могуће је формирање галерије.
- Вјерски објекти у оквиру парцеле, порти, поред цркве могу садржати и објекте 
пратећих садржаја који су у функцији цркве, спратности П-1, укупне БРГП 2337м2

НАМЈЕНА

Административно - пословне 
дјелатности

75 м2 1Трговински садржаји

Бруто површина Потребан бр ПМНАМЈЕНА
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ОСТВАРЕНИ ПАРАМЕТРИ

БЛОК БР

Површина
УП

Индекс
изграђености

Индекс
заузетости П приземља БРГП

18

10.067,00 m2

- - 587,30 1084,06 m2

Спратност

P

1 344,12 m2

2 970,00 m2

УКУПНА НАДЗЕМНА НЕТО ПОВРШИНА

УКУПНА НАДЗЕМНА БРУТО ПОВРШИНА

   718,69 m2

2 134,60 m2

*УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ПОДРУМА

*УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА ПОДРУМА

5 104,60 m2

18 300,00 m3

УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА

УКУПНА ЗАПРЕМИНА ОБЈЕКТА

*површине које не улазе у обрачун
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