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О коришћењу легалног софтвера 

 

 

Овим изјављујем под пуном  материјалном и моралном одговорношћу да су 

коришћени следећи легални програми при изради документације, чији је корисник  

Завод за заштиту споменика културе  “Ваљево“: 
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   А.1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ 
 

 

                            

                                                 Назив пројекта 

 

                                                    ПРОЈЕКАТ КОНЗЕРВАТОРСКИХ РАДОВА  И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ НА 

ОСТАЦИМСРЕДЊЕВЕКОВНЕ ЦРКВЕ НА ЛОКАЛИТЕТУ ОРЛОВИНЕ 

 

 

                         Назив носиоца пројекта      

  

 Завод за заштиту споменика културе Ваљево 

 Милована Глишића бр. 2  

  

Археолошка истраживања  

 

      Радивоје Арсић 

      Завод за заштиту спомемика културе Ваљево 

 

Конзервација архитектуре   

 

                  Милка Крстивојевић дипл. инг. аритектуре 

 Завод за заштиту спомемика културе Ваљево 

  

Чланови стручног тима: 

 

               Радивоје Арсић  мастер археологије 

                   Милка Крстивојевић  дипл.инж.арх. 

                   Исидора Левнајић  дипл.инж.арх. 

 

   

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                        

А.2.  ПРИЛОЗИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  Уговор са Општином Мали Зворник 

 2.  Решење о именовању руководиоца пројекта, чланова 

  стручног тима,   консултанта и   сарадника 

       3.  Изјава одговорног пројектанта 

       4.  Пројектни задатак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 
 

 

 

 

 

 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
ИЗЈАВА ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТA КОНЗЕРВАТОРСКИХ 

РАДОВА И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ НА ОСТАЦИМА СРЕДЊЕВЕКОВНЕ ЦРКВЕ 

НА ЛОКАЛИТЕТУ ОРЛОВИНЕ  

Главни пројектант Пројекта конзерваторских радова и презентације на остацима средњевековне 

цркве на локалитету Орловине, црква базилика, инвеститора Општине Мали Зворник: Милка 

Крстивојевић,  дипл.инж.архитектуре  бр.лиценце 300 2018 03 

И З Ј А В Љ У Ј Е M  

да су сви делови пројекта међусобно усаглашени, да сви подаци одговарају садржини пројекта и 

да су у пројекту приложени сви неопходни делови за:  

 

ПРОЈЕКАТ: КОНЗЕРВАТОРСКИХ РАДОВА И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ НА ОСТАЦИМА  

                        СРЕДЊЕВЕКОВНЕ ЦРКВЕ НА ЛОКАЛИТЕТУ ОРЛОВИНЕ 

 

ВРСТА ОБЈЕКТА: ЦРКВА, БАЗИЛИКА 

ЛОКАЦИЈА: ОРЛОВИНЕ, МАЛИ ЗВОРНИК 

НАРУЧИЛАЦ ПРОЈЕКТА: ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК 

ОБРАЂИВАЧ: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ “ВАЉЕВО“ 

РУКОВОДИЛАЦ ПРОЈЕКТА: Радивоје Арсић мастер археологије 

РУКОВОДИЛАЦ КОНЗЕРВАТОРСКИХ РАДОВА: Милка Крстивојевић дипл.инж.арх. 

 

 

Главни пројектант:  

Милка Крстивојевић,  дипл.инж.архитектуре    

 Број лиценце: 300 2018 03 

Лични печат                                                                                 Потпис 

                               
 

 

 

 

 



 

 

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

 
Потребно је урадити Пројекат конзервације и презентације раносредњовековне цркве на 

Орловинама. Предмет радова је санација, делимично презиђивање, конзервација и презентација 

археолошких остатака откопаних камених зидова, средњевековне цркве на археолоошком 

налазишту Орловине, Мали Зворник.  

Радови се односе на чишћење зидова, скидање оштећених површина малтера који се одваја од 

подлоге на делу темеља и других зидова са чишћењем и испирањем спојница и враћањем у 

првобитно стање.  

У циљу презентације грађевине планирају се радови на дозиђивању недостајућих делова и 

целина у мањем обиму као и зидање новог слоја преко постојећих камених површина зидова 

постојећим каменом у кречном малтеру до максималне висине од 50 цм.  

Преко постојеће контуре сачуваних зидова извдоди се слој од спојнице увученог малтера којим 

ће се назначити аутентични склоп грађевине у односу на дозидани слој који има улогу заштите 

археолошког слоја од временских и других утицаја.  

Све поршине се дерсују кречним малтером тако што се очишћене и испране спојнице попуњавају 

кречним везивом које се сатавља на лицу места у кречном систему од Рофикс малтера. 

Уредити простор на платоу око цркве и пешачки прилаз цркви.  

Направити заштиту од атмосферских падавина од транспарентних материјала за олтарски 

простор цркве.  

Обележити археолошко налазиште информативним таблама.  

Радови се не могу изводити при температури маљој од 10 степени, а у случају високих дневних 

температура зидове квасити водом. 

      

           Општина Мали Зворник   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

 А.3.  ОПШТИ ПОДАЦИ О КУЛТУРНОМ ДОБРУ 

 
 

заштиту или број "Службеног гласника РС" у којем је објављена одлука о 

утврђивању културног добра 
 Евидентирано добро 

  
 Место, општина ( улица и број ) 

  Мали Зворник,  Орловине 

 

 Катастарска општина, земљишно- књижни уложак, катастарска честица 
             Кат. Општина. Мали Зворник  Кат. парцела бр. 488/1 – шума, ЈП Србијашуме'' 

 

 

 Име (назив) власника, односно корисника и адресе 

 Државна својина 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Назив културног добра 

 Археолошко налазиште Орловине, Мали Зворник

 Врста културног добра 

 Археолошко налазиште 
  
 Стил, школа, мајстори 

 Рановизантијски 
  
 Датовање 

 од краја 5 до краја 6. века 
  
 Број и датум решења, односно одлуке скупштине општине о стављању под 

 Регистраски број културног добра  
 Археолошко налазиште, бр. 120
  



 

 

      А.4.  АРХЕОЛОШКИ И ИСТОРИЈСКИ ПОДАЦИ 
 
       4.1. Историјат истраживања, Анализа развоја грађевине и њена историја 

 

Седамдесетих година прошлог века, археолог Миливоје Васиљевић обавио је 

прелиминарна истраживања на подручју општина Средњег Подриња. Констатовао је да се изнад 

градског центра Малог Зворника, на вису Орловине, налазе остаци средњевековног утврђења, на 

коти 302 м. Око заравњеног виса пружа се обимни зид дебљине два метра, рађен од притесаног 

камена, који је заливен малтером од живог креча и песка. Градско платно и једна кула су 

оштећени путем који се спушта од Влашких њива низ падину према обали Дрине где се могу 

претпоставити остаци подграђа. Време настанка утврђења опредељено је у доба Мачванске 

бановине или Деспотовине (М. Васиљевић, Гласник Историјског архива у Шапцу 22, Шабац 

1986) Велику пажњу истрживањима посветио је    професор историје Дејана Павића из Малог 

Зворника, који скренуо пажњу на важност овог утврђења. 

       Захваљујући иницијативи подршци општинског руководства у Малом Зворнику, 

пробна археолошка ископавања обављена су у периоду од  16. до 28. септембра 2013. године, а 

по Решењу Министарства културе и информисања Републике Србије (дел. број: 633-00-279/2013-

02) . Истраживања су настављена током 2014. и 2015. године. Неопходна финансијска средства 

одобрена су одлуком Општинског већа СО Мали Зворник, док су радови изведени у 

организацији Одељења за археологију Филозофског факултета Универзитета у Београду.  

Циљ истраживања био је да се дефинише стратиграфска слика на локалитету и издвоје 

фазе његовог живота. Полазна претпоставка била је да се на десној страни Дрине налази тврђава 

која је једновремена са оном у Зворнику, тако да су обе представљале делове исте фортификације 

којом је контролисан важан пут који је водио овим делом Подриња. У складу с тим првенствено 

су очекивани трагови живота који би припадали раздобљу позног средњег века и столећима 

турске власти на овим просторима. Мећутим, већ првим археолошким сондама добијени су 

подаци који налазиште чине знатно сложенијим и значајнијим. 

Пробним ископавањем обухваћени су делови највишег платоа Орловине и врхови падина 

са северне и југозападне стране. На том простору укупно је истражено осам сонди. Пронађени 

археолошки материјал указује да се овде ради о вишеслојном археолошком налазишту. 

Најстарији трагови живота припадају праисторијском раздобљу. На основу спорадичних налаза 

уломака грнчарије, за сада се може само претпоставити, да се на врху брега налазило 

праисторијско насеље градинског типа. Следећи хоризонт живота, најбоље документован у свим 

ископима, може се приписати рановизантијском раздобљу, оквирно 6. веку после Христа. Остаци 



бедема, са кулама, као и бројни покретни налази (грнчарија, стакло и други предмети за 

свакодневну употребу),  несумљиво сведочи да је у том времену на локалитету подигнуто веће 

утврђење које је имало функцију да контролише околне комуникације, али и богате рудне 

ресурсе који су се налазили у околини. Његова изградња се може довесту у вези са великим 

градитељским подухватом које је за владавине цара Јустинијана I (527-565) предузет у 

унутрашњости Балканског полуострва. Оно што је посебно важно када је реч о локалитету 

Орловине је чињеница да се овде налазе остаци утврђеног комплекса који се, према површини на 

којој се распростире, може убројати у ред већих на територији Србије.  

Најмлађи хоризонт живота на врху Орловина припада раздобљу раног средњег века (9-10. 

век). Потврђен је налазима особене грнчарије. Дошло се и до веома значајних података о начину 

градње и трасама познијих сухозидних бедема који припадају раносредњовековној тврђави. Оно 

што ове предмете чини посебно занимљивим је чињеница да су то за сада најстарији археолошки 

трагови Срба у овом делу Подриња. Таквих налазишта, до сада познатих са обе стране Дрине, 

веома је мало. На будућим истраживањима је да у потпуности разјасни прелазак из 

рановизантијског у раносредњовековни хоризонт и пружи одговор на питање континуитета и 

дисконтинуитета између антике и средњег века на овом простору.   

О великом значају који је овај комплекс имао у рановизантијско доба посредно указују и 

два објекта посебне намене који су се налазили унутар бедема. Ближе врху Орловине са источне 

стране на површини видљив је велики кружни објекат,  унутрашњег пречника око 15 м. Зидан је 

каменом, а чињеница да је прилично укопан наводи на закључак да би се овде могло радити о 

остацима монументалне цистерне која по својим димензијама превазилази до сад познате код 

нас.  

Осим овог објекта који је истраживан само пробном сондом, остаци друге грађевине 

посебне намене су истражени у већој мери. Наиме, непосредно испод врха брда, са југозападне 

стране откривени су остаци цркве која је такође изненадила својим димензијама. Откривена је 

већ приликом радова у 3013. години, док су кампање у 2014. и 2015. години биле је усмерена на 

откривање њене основе у што већој мери. Радови су обављени у складу са одговарајућом 

методологијом археолошких истраживања, прилагођеној ископавањима налазишта градинског 

типа. Ископ је организован у оквиру квадратне мреже (истраживања су обављена на површини 

од око 300 м
2
, док је површинским праћењем зидова дефинисана основа цркве у целини – дужина 

30,40 м, ширина 22,7 м).  

 

 

 

 

 



 

 

  A.5. ОПИС И АНАЛИЗА ГРАЂЕВИНЕ   
 

  5.1. Положај и природни оквир 

         

 

Утврђење се налази на самом вису и западним падинама врха Орловине. Захвата 

прилично велику површину. Са северне стране, стрмом падином, спушта се према Бучевском 

потоку, са јужне стране, готово вертикалном литицом према садашњем језеру, а са западне 

стране релативно благом падином према обали Дрине. Доњи град је троугластог облика, и у 

оквиру његових зидина налазило се највероватније градско насеље. Данас је већим делом 

покривен урбаним структурама Малог Зворника(јавним и приватним објектима и 

инфраструктуром). Остаци јужног и северног бедема који се се спуштају према Дрини, показују 

да се евентуални бедем обалом реке могао простирати и у дужини од преко 400 м. Горњи делови 

локалитета делимично су под ливадама, а највећим делом под шумом и ретким растињем. На 

јужној ливади налазе се видљиви остаци велике грађевине цркве базиликалне основе. 

      

 5.2. Схема основе 

 

       Ради се о цркви сложене основе, споља посматрано тробродно базиликалне, док је 

унутрашњи простор попречним зидовима издељен на више просторија између којих се 

комуницирало кроз пролазе широке 0,80–1 м. Зидана је ломљеним и делом притесаним  каменом, 

везаним кречним малтера. Спорадично су коришћене и опеке. Унутрашњост је била 

омалтерисана. Дебљина спољних зидова износи око 0,70 м, а најбоља је очуваност у 

североисточном делу цркве и са унутрашње стране износи од 0,70-0,75 до 1,10 м 

Централни део цркве („главни брода“) унутрашњих димензија 18 х 11, 55 м, се на 

источној страни завршавао олтарском апсидом.. Ширина лука апсиде износи 6,35 м, а дубина у 

лука у темену 3,67 м. Уз олтарску апсиду се се налазиле клупе за свештенство, док се у темељу 

апсиде налазило епископско седиште, издигнуто 1 м изнад нивоа пода. До њега се ступало преко 

степеника, постављених са бочних страна. На унутрашњем лицу апсидалног зида делимично су 

очувани фрагменти фресака. Под унутар олтарског простора је за око 0,20 м био виши од пода у 

наосу. Оштећења у поду указују на положај олтарске преграде која је у неком моменту 

разграђена (најверватније у исто време када је из цркве однет и остали клесани камен - 

степеници, прагови, довратници, итд). Затварала је простор удаљен од унутрашњег темена 

апсиде 8,20 м, а највероватније се пружала у целој ширини наоса.    



Са северене стране и јужне стране наоса налазиле су се бочне просторије. Јужни део није 

истраживан, а унутрашња ширина му износи око 3,55 м. Површинска ситуација на терену 

указује на могућност да је јужни зид цркве уједно и бедем утврђења, чија ширина износи 1,40 м.  

Са северне стране су се налазиле три просторије. Димензије североисточне просторије 

износе 7,45 х 4,10 м, а на истоку се завршавала мањом апсидом. Ширина апсидалног зида 

износи 0,60 м, а са унутрашње стране је очувана до висине од 1,5 м. Унутрашњу ширину лука 

износи 3,32 м, а његова дубину 1,70 м. Између северне и главне апсиде налазио се пролаз 

ширине 0,95 м, који је водио у просторију која се налазила са спољне стране цркве. До њега се 

ступало преко степеника који су се налазили у унутрашњости цркве. 

На унутрашњем лицу северне апсиде у нивоу пода налази се отвор за воду димензија 0,50 

х 0,22 м, од кога, испод нивоа пода, ка централном делу апсиде води канал у дужини од  2,40 м. 

Ширина канала износи 0,10-0,13 м, дубина 0,15-0,17 м. Његово постојањеу овом делу цркве 

наводи на претпоставку да се у овој просторији налазила крстионица, која је могла бити 

разграђена кад су улањани и други делови обрађеног камена из унутрашњости цркве.  

На западној страни цркве, у целој ширини, налазила се припрата. Њена унутрашња  ширина 

износи око 6 м. Приликом радова 2016. године у овом делу цркве констатована је разлика у котама пода у 

броду цркве и нивоа пода у унутрашњем простору припрате, у висини читавог спрата. Истражен је 

заправо подрумски део припрате док су само према траговима на западном зиду наоса, констатовани 

положаји дрвених греда које су носиле под припрате, односно таваницу подрумског дела.     

На крају може се закључити, да се архитектонским одликама црква са Орловина  може прибројати 

групи тзв. босанских или даламатинских базилика, црквених грађевина 6. века познатих већином на 

простору Босне и Херцеговине, као и у западним деловима Србије, односно некадашње просторе 

провинције Далмације. Димензија и начин градње је сврставају међу најмонументалније цркве 

рановизантијског доба, до сада познате на територији Србије.  

5.3. Просторни склоп 

Сачувани су остаци зидова грађевине висине од 0,5м. до 2,0 метра па се сагледавање 

просторног слопа може посматрати само хипотетички. 

 

       5.4. Конструкција архитектонских делова и грађа 

       Темељ 

 Темељи су зидани ломљеним каменом у виду континалних трака испод  зидова без    

проширења у односу на зидове на дубини од 0.2  до 0.90 метара у односу на првобитну коту 

терена. На појединим местима поготову у источном делу цркве темљ је ослоњен директно на 

стеновиту подлогу терена, док западном делу прати пад терена, повећавајући дубину 

темеља. 



    

      Зидови 

      Зидови су  масивна конструкција од ломњеног притесаног камена у кречном малтеру 

дебљине око 0,6 м и 0,7 и  Очувана висина у наосу изузев апсиде, износи око 1м.  Ширина 

западног и јужног зида износи око 1, 4м. Зидови су били малтерисани танком наносом 

кречниг малтера. Најлошије је очуван запдни зид наоса цркве висине 0,2 до 0,3 м изнад коте 

пода. 

Ширина лука централне источне апсиде износи 6,35 м, а дубина у лука у темену 3,67 м. 

Очуване висина износи максимално 1,8м.  Уз олтарску апсиду се се налазиле клупе за 

свештенство, док се у темељу апсиде налазило епископско седиште, издигнуто 1 м изнад 

нивоа пода. 

Ширина апсидалног зида у северном броду износи 0,60 м, а са унутрашње стране је очувана 

до висине од 1,5 м. Унутрашњу ширину лука износи 3,32 м, а његова дубину 1,70 м. Између 

северне и главне апсиде налазио се пролаз ширине 0,95 м. Зид је добро очуван, без пукотина, 

а малтерно везиво је копактно и у добром стању. Дебљина спољних зидова износи око 0,70 м, 

а најбоља је очуваност у североисточном делу цркве и са унутрашње стране износи од 0,70-

0,75 до 1,10 м 

       

Сводови 

На основу откопаног материјала (сига) може се закључити постојање сводних конструкција 

изнад апсидалног дела. 

      Кров   

Нису сачивани били какви подаци, дрвена конструкција покривена тегулама. 

 

      Кровни покривач 

      Имбрекс и тегула 

      Под цркве 

Током археолошких истраживања утрђено је да  је констатована подна супструкција од 

кречног малтера дебљине око  10 цм,  подигунта већим делом преко живе стене у источном делу 

цркве. На појединим местима под је оштећен вађењем камене пластике.  Констатована је разлика 

у котама пода у броду цркве и нивоа пода у унутрашњем простору припрате, у висини читавог 

спрата, 2.5 м. Под у подрумском делу припрате био је од набијене земље. Истражен је заправо 

подрумски део припрате док су само према траговима на западном зиду наоса, констатовани 

положаји дрвених греда које су носиле под припрате, односно таваницу подрумског дела.     
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       A.7. СТАЊЕ КУЛТУРНОГ ДОБРА 
 

 У периоду пре извођења систематских археолошких истраживања затечено је стање у 

коме је грађевина била затрпана зарушеним материјалом. После рашчишћавања извршена су 

детаљна археолошка истраживања и откривени остаци камених зидова солидне сачуваности 

који су након истраживања заштићени фолијом и наслаганим каменом. Око 50% 

унутрашњоати грађевине није истражен, као и седимент непосредно уз северни и источни 

зид цркве са спољне стране. 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОТО ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Положај археолошког налазишта "Орловине" и средњевековне цркве 



 
 

Топграфска мапа односа утврђења у орловинама и Ђурђевог града у Зворнику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основа цркве током истраживања поглед са источне стране 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Северни и централни брод цркве, снимака са северозапада 



Апсида у северном броду цркве 

 

 

 



Западни зид и ниво пода припрате цркве 

 



 

Оштећења у поду главног централног брода цркве 

 

Изглед преградног зида између центраног и северног брода цркве 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изглед припрата са контролним профилом након истраживања 

Припрата источни зид према наоси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Снимак из ваздуха тренутног стања објекта цркве 

 

 



 



                        А.9. ЦРТЕЖИ  ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

 

1. СИТУАЦИЈА Р 1:200 

2. ОСНОВА Р 1:100 

3. ПРОФИЛИ 1-1 И 2-2   Р1:75 

4. ПРОФИЛИ 3-3 И 4-4 Р 1:50 
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  Б.1. ТЕХНИЧКИ ОПИС РАДОВА 
 

Предмет радова је санација, делимично презиђивање, конзервација и презентација 

археолошких остатака откопаних камених зидова средњевековне цркве на локалитету 

Орловине, Мали Зворник на катастарској парцели 488/1 КО Мали Зворник. 

Средњевековна базилика је димензија око 22.00х29.17 метара.  

Бруто грађевинске површине око 585.68 м2, нето корисне површине око 431.70 м2. 

 

Радови се односе на чишћење зидова, скидање оштећених површина малтера који се 

одваја од подлоге на делу темеља и других зидова са чишћењем и испирањем спојница и 

враћањем у првобитно стање.  

 

У циљу презентације грађевине планирају се радови на дозиђивању недостајућих делова 

и целина у мањем обиму као и зидање новог слоја преко постојећих камених површина 

зидова постојећим каменом у кречном малтеру до максималне висине од 50 цм. 

Надзиђују се сви зидови базилике у висини од 50 цм у односу на постојеће стање осим 

оних који су у равни са околним тереном они се надзиђују 30 цм да се истакне њихово 

физичко постојање. 

 

Преко постојеће контуре сачуваних зидова изводи се слој од кречног малтера чија 

спојница се увлачи у односу на раван каменог зида којим ће се назначити аутентични 

склоп грађевине у односу на дозидани слој који има улогу заштите археолошког слоја од 

временских и других утицаја. 

 

Све површине се дерсују кречним малтером тако што се очишћене и испране спојнице 

попуњавају кречним везивом које се сатавља на лицу места у следећој размери: NHL 5 и 

Белит  Рофикс у запреминском односу 8:2 . Справљати од песка и везива у размери  2:1. 

 

На местима где су зидне масе без везива извршиће се ињектирање Рофикс кречним 

малтером за ињектирање Е Модул3500 N/mm2, притисна чврстоћа 5 N/mm2 на 28 дана. 

  

Уз северни зид базилике и оба јужна извршиће се истраживачки радови којим ће се терен 

откопати до дубине 1 метар а у  јужном делу припрате дубина ће ићи до 2 метра. 

Након обављених истраживачких радова терен и подови ће се засути, поравнати а након 

тога ће се засути подна површина и приступна стаза уз северни зид (око 37 метара 

дужине и ширине 2 м) сепарисаном ризлом од 5 до 10 милиметара гранулације у слоју 

д=10 цм. 

  Конзервација унутрашњих површина подножја зидова хидрофобним средством на бази     

силиконских премаза ће се извести у централној олтарској апсиди материјалом ПП 405 

Рофикс хидрофобна силиконска заштита на бази креча. 

  Изнад централне апсиде поставиће се заштитно платно отпорно на атмосферилије и 

зрачење које ће бити затегнуто на подконструкцији тако да је према истоку нагето а 

према наосу подигнуто. 

  У оквиру археолошког налазишта поставиће се и информационе табле према шеми датој 

у графичком прилогу. Радови са кречним малтерима, се не могу изводити док се спољна 



температура не устали изнад 10 степени, а не могу се изводити ни ако пређе 30 степени 

Целзијуса. У случајају високих дневних температура зидове квасити водом. 

Како се ради о неприступачном терену, треба планирати изношење и транспорт 

материјала и опреме.                                

Саставила: 

 

                               
Милка крстивојевић дипл. инг. арх.  

 

ТЕХНОЛОГИЈА И ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

        
  I  ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

 
1.  Припрема и организација градилишта 

 обухвата допремање и инсталацију опреме, контејнера и машина  

 привремени градилишни прикључак струје или употребу агрегата за струју  

 обезбеђење пијаћом водом за време извођења радова 

 Вода за припрему малтера мора задовољити услове према СРПС У.М1.058  

 

 трошкове, чуварске службе, пријаву радилишта, ХТЗ опрему и мере.   

 набавку и постављање градилишне табле ускладу са Правилником о 

садржини,изгледу и  месту постављања градилишне табле . 

 Набавка и монтажа радне  цевасте скеле  

 Радна скела у појасу ширине 1.5м око  габарита објекта оставља се на избор 

извођачу у складу са расположивом опремом у свему у складу са мерама 

заштите на раду. 

        II  РАДОВИ НА САНАЦИЈИ И ЗАШТИТИ ЗИДОВА 

 

2. Ручни ископ темељне јаме дубине 60-90 цм  

 Ископ изводити искључиво ручно приближно  0.8м у дубину.  Дубину ископа 

на лицу места усагласити на надзорним органом.Темељне ровове по потреби 

разупрети. Неистражени  део цркве предходно археолошки истражити и 



документовати. Радове спроводи установа задужена за вршење археолошких 

истраживања. 

3. Чишћење спојница камених површина  зидова 

4. Спојнице пажљиво и  детаљно  очистити и испрати водом под притиском . 

5. Обнављање контактних површи -спојница камена кречним малтером 

 Основни услов који малтер у спојницама треба да испуни је низак модуо 

еластичности, тј да не повећава крутост зидова више од вредности за изворни 

камен и опеку. Користити малтер на бази природног креча NHL 5 и Белит  

Рофикс у запреминском односу 8:2 . Справљати од песка и везива у размери  

2:1. У случају коришћења других готових малтера потребно је урадити пробне 

узорке са изворним каменом и опеком и урадити испитивања чврстоће на 

притисак и смицање. Квалитет и технологија испуне спојница у свему према 

конзерваторским препорукама.  

6. Ињектирање пукотина и прслина у зидовима готовом ињјекционом 

смесом 

 Ињекциона смеса на бази природног креча Рофикс хидраулично кречни малтер 

за ињектирање Е Модул 3500N/мм2. У случају коришћења других готових 

ињекциних смеса или мешавина  потребно је израдити пробне узорке са 

изворним каменом и испитати проточност, конзистенцију, реакцију са каменом, 

време везивања , чврстоћу на притисак и отпорност на дејство мраза. Опрема за 

ињектирање мора имати могућност регулације притиска и протока. Притисак 

ињектирања до 2 бара. 

 Стандарди за ињекциону смесу: СПРС  У.М8.022; 023; 024; 025. 

 Рестаурација, и замена недостајућих и оштећених делова  

 Обухвата зидање и поправку у кречном хидрауличном малтеру на бази 

природног креча NHL 5 и Белит  Рофикс у запреминском односу 8:2 . 

Справљати од песка и везива у размери  2:1 у свему према конзерваторским 

препорукама: 

 Користити камен  из локалног извора - постојећи обрушени материјал. Малтер 

на бази природног креча NHL 5 и Белит  Рофикс у запреминском односу 8:2 . 

Справљати од песка и везива у размери  2:1 .У случају коришћења других 

готових малтера потребно је урадити пробне узорке са изворним каменом и 

урадити испитивања чврстоће на притисак и смицање. Квалитет и технологија 

зидања у свему према конзерваторским препорукама.  

 Дерсовање фасадних делова 

Све постојеће површине које су видљиве дерсовати конзерваторским малтером 

беле боје, али тако да спојнице буду између камена и за неколико милиметара 

повучене од вертикалне равни зидова. Спојница такође мора да спречи 



продирање воде у унутрашњост зидне масе, а и да спречи задржавање земље од 

наноса ветра а самим тим и да спречи формирање растиња. Дерсовање мора 

бити правилан конзерваторски захват при чему треба да се поштује и 

аутентични изглед и да подсећа на ранију обраду зидова.  

Спојнице које су касније биле пукотине треба инјектирати тако да се у 

потпуности затвори свака пукотина, остале спојнице (које су отворене) треба 

дерсовати на исти начин као на чеоним деловима али уз употребу знатно 

ситнијег агрегата. Све обрађене површине морају бити потпуно чисте и без 

заперака од малтера и добро сабијене, мањим специјалним мистријама.  

 

7. Конзервација унутрашњих површина подножја зидова хидрофобним 

средством на бази силиконских премаза. 

 Материјал ПП 405 Рофикс хидрофобна силиконска заштита на бази креча или 

средство истих карактеристика. Наношење и уградња у свему према упуству 

произвођача. Претходно урадити пробну површину 1м² и са надзорним органом 

усагласити даљу употребу. 

 Израда и монтажа оплата и ремената од тврдог дрвета 

 За израду оплате користити храстове талпе д=8цм,водоотпорну брезову 

шперплочу д=8-9мм, подупираче и разупираче носивости 2000 кг.  

 Стандард :СПРС У.Ц9.400 Дрвене скеле и оплате. Технички услови.(1984) Скеле и 

оплате изведене од различитих материјала (челик и дрво, бетон и дрво и слично) 

пројектују се и изводе према одредбама стандарда СПРС У.Ц9.400, као и важећих 

прописа за подручја примењених материјала и конструкција. 

III.    ОСТАЛИ РАДОВИ 

 

8. Остали радови на санацији 
 

 Радови се изводе према техничом опису,  статичком прорачуну, детаљима  и 

позицијама предмера и предрачуна  који су приложени у овом пројекту. 

 

9. Чишћење и уређење шире околине 

 Након завршетка свих грађевинских радова уклонити материјал и вратити у 

првобитно стање. Огољене повшине засадити изворним сортама траве и ниског 

растиња. Количина семена траве минимално 50 гр/м². Положај и густину 

садница растиња усагласити са надзорним органом. 

 Извођење конзерваторских радова  

 Препоручује се да се обезбеди и омогући свакодневно присуство и надзор 

конзерватора архитектонске струке и археолога. 

10. Фотографско снимање у току извођења радова 



 Извођач је дужан да фотографише све фазе извођења радова,  карактеристичне 

детаље и посебно скривене радове. Минимални број фотографија три за сваку 

позицију из различитих углова.Фотографије морају имати  идентификацију  по 

времену датуму и кратак опис садржине. Предају се у електонском виду . 

11. Пројектантски надзор 

 У току извођења радова обзиром на својства објекта потребан је пројектантски 

надзор по посебном програму. 

12. Израда узорака и трошкови потребних испитивања материјала у току 

извођења радова 

 Обухвата трошкове рада и материјала на израду, узимање узорака и њихових 

испитивања на захтев пројектанта и надзрног органа. 

13. Непредвиђени радови у износу 15% од предвиђених радова 

 Непредвиђени радови су они радови који уговором нису обухваћени а морају 

се извести на предлог извођача  или захтев пројектанта и надзорног органа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 
 

 



01. КОНЗЕРВАЦИЈА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА

ј.м. кол. h цена

1 Обијање малтера и чишћење спојница,

чишћење и осталог расутог материјала са

зидова базилике. Обити малтер и кламфама

очистити спојнице до дубине 2 cm.

Површине камена очистити челичним

четкама и опрати зидове водом. Шут

прикупити, изнети, утоварити на камион и

одвести на оближњу депонију до 5 км.

Обрачун по m2. m2 210 h 330.00 = 69,300.00

2 Презиђивање делова зидова и зидање-

назиђивање постојећих зидова постојећим

ломњеним каменом у крчном и

хидрауличном малтеру до максималне

висине од 50 цм, неки зидови ће се зидати до 

висине од 30 цм у односу на раван пода.

Малтер на бази природног креча NHL 5 и

Белит Рофикс у запреминском односу 8:2 .

Справљати од песка и везива у размери 2:1.

Постојеће оштећене структуре зидова врло

пажљиво порушити да се камен не оштети.

Камен очистити од везива и квасити пре

уградње. Редове зидати по узору на

првобитне, са правилним превезима. На

угловима уградити веће комаде камена. По

завршеном зидању очистити камен и

спојнице. У цену улази и помоћна скела и

бојење малтера на разделници старо ново.

Радови се могу изводити само када се

температура устали изнад 10 степени

Целзијуса. Радови са кречним малтерима се

не могу изводити ако спољашња

температура буде прелазила 30 степени

Целзијуса. Обрачун по m3.

m3 81 h 6,300.00 = 510,300.00

3 Фуговање зидова од камена кречним и

хидрауличним везивом. Малтер на бази

природног креча NHL 5 и Белит Рофикс у

запреминском односу 8:2 . Справљати од

песка и везива у размери 2:1 са додатком

гранулата од туцаног камена. Површине за

фуговање очистити, отпрашити и опрати

водом. Спојнице добро испунити малтером и

завршно обрадити тако да буду незнатно

увучене у односу на раван зида. Због малог

упијања камена малтер не сме да буде

превише редак да не дође до цурења

материјала и прљања површина већ густ и

конзистентан. Фуговања поверити искусним

мајсторима. Пре почетка радова извођач је

дужан да направи више пробних узорака.

Састав малтера и начина фуговања

писменим путем одобрава пројектант пре

почетка радова. По завршеном фуговању

лице зида очистити. Обрачун по m2.  m2 420 h 920.00 = 386,400.00

за конзервацију и презентацију средњевековне базилике у Орловинама

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА



4 Планирање и нивелисање терена са ископом

до 20 цм. Све површине грубо и фино

испланирати са тачношћу од +/-2 cm. У цену

је урачунато и потребно попуњавање и

набијање, односно скидање земље. Вишак

земље утоварити на камион и одвести на

депонију до 5 км. Обрачун по m2. m2 364 h 320.00 = 116,480.00

5 Набавка, транспорт и уградња сепарисане

ризле у окер или сивој боји, гранулације од 5

до 10 милиметара и дебљини 10 цм на

падовима базилике и на делу приступне

стазе уз северни зид у дужини око 37 метар

и ширини 2 метра. Ризлу пажљиво

разастрети између зидова. Обрачун по м2 са

свим неопходним алатом и материјалом. m2 506 h 470.00 = 237,820.00

6 На местима где су зидне масе без везива

извршиће се ињектирање Рофикс кречним

малтером за ињектирање Е Модул3500

N/mm2, притисна чврстоћа 5 N/mm2 на 28

дана. Ињектирање извести на пажљив начин

водећи рачуна да се прво изврши фуговање

лица зида да маса не би исцурела. Обрачун

по m3 ињктираног везива на кречној бази. 

 
 m3 3 h 16,500.00 = 49,500.00

7 Конзервација унутрашњих површина

подножја зидова хидрофобним средством на

бази силиконских премаза ће се извести у

централној олтарској апсиди материјалом

ПП 405 Рофикс хидрофобна силиконска

заштита на бази креча. Обрачун по m2 са

свим потребним алатом и материјалом. m2 43 h 980.00 = 42,140.00

8 Набавка материјала, транспорт и уградња

заштитног платна изнад централне апсиде

базилике. Платно је отпорно на утицаје

атмосферилија и зрачење. Једном страном -

према истоку је спуштено а према наосу је

подигнуто. У цену улази сав потребан

материјал за постављање и затезање, анкери,

сајле, подконструкција и армиранобетонски

темељи за фундирање стубова који носе

платно. Металну подконструкцију

заштитити од корозије два пута премазима.

Обрачун по m2. m2 40 h 12,000.00 = 480,000.00

УКУПНО КОНЗЕРВАЦИЈА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА: 1,891,940.00



02.   ИСТРАЖИВАЧКО АРХЕОЛОШКИ РАДОВИ

1. Трошкови организације, транспорта,

припреме и реализације археолошких радова

уз северни зид базилике и два јужна зида.

Обрачун паушално. пау. 1,000,000.00

УКУПНО ИСТРАЖИВАЧКО

АРХЕОЛОШКИ РАДОВИ: 1,000,000.00

03. ТУРИСТИЧКА СИГНАЛИЗАЦИЈА 

1 Израда информативних табли од

прохромских цеви 60x40 mm. са алубонд

испуном на коју се лепи штампана фолија у

боји која је отпорна на временске утицаје и

ув зрачење. Дизајн табле према решењу

Завода. У цену улази израда бетонских стопа

40x40x60 cm. Са анкер плочама од прохрома

и монтажа паноа са конструкцијом.

Обрачун по ком.  Вертикални 200х80 цм ком 1 h 75,000.00 = 75,000.00

Коси 120х80 цм ком 3 h 75,000.00 = 225,000.00

2 Набавка јарбола за истицање државне

заставе од фибергласа висине 10 метара.

Уградња на припремљену анкер плочу. У

цену улази и израда темеља од армираног

бетона, потребних димензија. Застава се

монтира ужом страном преко ротирајуће

главе и унутрашњег канапа. Обрачун са

свим потребним материјалом по комаду.

ком 1 h 57,000.00 = 57,000.00

УКУПНО ТУРИСТИЧКА

СИГНАЛИЗАЦИЈА: 357,000.00

04. КОНЗЕРВАТОРСКИ НАДЗОР 

Свакодневно вођење стручног

конзерваторског надзора на извођењу

радова. Надзор обавља одговорни извођач

радова копнзерватор и археолог

конзерватор. Обрачун паушално. пау 169,000.00

169,000.00УКУПНО КОНЗЕРВАТОРСКИ НАДЗОР:



01. КОНЗЕРВАЦИЈА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА 1,891,940.00

02.  ИСТРАЖИВАЧКО АРХЕОЛОШКИ РАДОВИ 1,000,000.00

03. ТУРИСТИЧКА СИГНАЛИЗАЦИЈА 357,000.00

04. КОНЗЕРВАТОРСКИ НАДЗОР 169,000.00

УКУПНО СВИ РАДОВИ: 3,417,940.00

Б)  НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ 10% 341,794.00

УКУПНО А+Б 3,759,734.00

ПДВ 20% 751,946.80

UKUPNO SA PDV-om 4,511,680.80

словима:четиримилионапетстотинаједанаестхиљадашестстотинаосамдесетдинараосамдесетпара

саставила: Милка Крстивојевић дипл.инж.арх.   

А)       РЕКАПИТУЛАЦИЈА :



 

 

А9.   ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ НОВО РЕШЕЊЕ 

 
 

1. ОСНОВА СА ЛЕГЕНДОМ КОНЗЕРВАТОРСКИХ ПОСТУПАКА Р 1:100 

2. ПРОФИЛИ 1-1 И 2-2 Р 1:75 

 

  
 

3. ПРИЛОГ ИЗ КАТАСТРА 1:2500

4. 3Д МОДЕЛ 









3D изглед објекта цркве након реконструкције 
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