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Ријеч уредника
Поштовани градитељи, 
читаоци часописа,

Уз други број часописа „Савремено градитељство“ об-
раћамо вам се са жељом да у садржају чланака објав-
љених у овом броју нађете, за вас, интересантне теме.
Настојимо и настојаћемо и убудуће, да из броја у број
будемо све актуелнији, да аутори радова буду истакнути
научни и стручни експерти из разних области градите-
љства, у најширем смислу те ријечи.

Позивамо све градитеље, оне који најдиректније
учествују у реализацији инвестиционих објеката, пл-
анере, пројектанте, извођаче, стручњаке запослене у
органима управе, на државном и локалном нивоу, а пос-
ебно научне раднике из области архитектуре, урбани-
зма, грађевинарства, да нам се придруже, да својим
радовима, које ћемо објавити, обогате нас разноликошћу
тема и нивоом садржаја објављених чланака. 

Такође, молимо да узму учешће у објављивању радова у
часопису и градитељи машинске, електро, технолошке и
других струка које директно или индиректно учествују у
раду те велике фамилије градитеља. Чиме ће дати свој
допринос у обогаћењу садржаја часописа. Уколико добиј-
емо ову подршку, уређивачки одбор ће имати могућност
да створи часопис који ће, у овој области, бити препо-
знатљив по садржају и актуелности објављених чланака
(радова).

Још овај, други број часописа, дијелиће се бесплатно, а
трећи и наредни бројеви ће имати и дјелимично комерциј-
ални карактер. Уређивачки одбор ће предложити осн-
ивачима конструкцију финансирања часописа за трајно
рјешење излажења часописа (3-4 броја годишње).

Молимо да сви субјекти градитељства, грађевинске
компаније, извођачке и пројектантске, институти,
факултети и заводи, органи управе и други, својом
претплатом на часопис, за наредну годину, помогну
излажење часописа. 

Овим ће помоћи и себи и осталим градитељима, пос-
ебно унапређењу градитељске праксе и науке. Редовно
излажење часописа омогућиће грађевинским компанијама
да запослени у њима афирмишу дјелатност компаније и
градитељску мисао уопште.

Намјера нам је да цијена часописа по примјерку буде
веома прихватљива (о чему ће уређивачки одбор благов-
ремено обавијестити потенцијалне претпла тнике).

Часопис ће обрађивати теме из најразличитијих
области градитељства, обавјештаваће стручну јавност
о значајним скуповима, конференцијама, савјетовањима и
др. из области архитектуре, урбанизма, грађевинарства
у свијету и код нас.

У нади да ћете се придружити нашем ентузијазму,
нашој жељи да афирмишемо једну од најзначајнијих прив-
редних грана - градитељство, вјерујемо да ћемо уз наше
ангажовање, ваше разумијевање и подршку обогатити
стручну и научну мисао у овом региону.

в.д. главног и одговорног уредника
Рајко Пуцар, дипл. инж. грађ.
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ЗАПИСИ О 
ГРАДИТЕЉСТВУ

У првом броју часописа "Савремено градитељство"
започели смо серијал визуелних записа посвећених
савременим градитељским остварењима у Републ-
ици Српској, приказом фотографија дијелова инф-
раструктурних и инжењерских објеката са
аутопута Бања Лука – Градишка. 

Концептом тематске презентације визуелних записа
желимо промовисати савремена архитектонска и
грађевинска достигнућа на нашем тлу, али и истов-
ремено подстаћи објављивање и промоцију умје-
тничких фотографија и приказа градитељских дјела.
Овим смо имали намјеру мотивисати гради теље да
исцртавају, осликавају, фотографишу и моделују, те
на тај начин да говоре о својим остварењима.

У овом броју објављујемо фотографије и приказе
савремене обнове објеката српског сакралног
градитељства у Српској. 

Ово је тема која посљедњих петнаест година
изазива, с оправданим разлогом, велику пажњу
стручне и шире јавности. Она је инспиративна, и у
највећој мјери говори о потреби и могућностима
нашег националног и културног опстанка и пос-
тојања, али и о улози градитеља и шире јавности у
процесу обнове наше вишестољетње историјско -
умјетничке заоставштине.

Насловну страну овог броја смо посветили почетку
обнове Саборне цркве у Мостару приказом
графичких нацрта објекта. 

Почетак изградње Саборне цркве представља
изузетан градитељски подухват којим се претпост-
авља обнова овог јединственог културно – историј-
ског споменика српске архитектуре на простору
Балкана, али и уједно стварају предуслови за одржив
повратак Срба у Херцеговини. 

Објавили смо и фотографске записе о обнови храма
манастира Завала посвећеног Ваведењу Богородице,
као и храма Светог Павла из манастира Светих
апостола Петра и Павла код Требиња , манастира
Житомислић са храмом посвећеним Благовијестима
и храму манастира Ломнице, за које је документацију
израдио Завод за заштиту културно историјског
насљеђа Републике Српске на челу са пројектантом
г-ђом Милијаном Окиљ. 

Приказом Саборне цркве у Сарајеву и храма Христа
Спаса у Бањој Луци желимо нагласити улогу
градитељске обнове у дефинисању карактера и ид-
ентитета великих урбаних цјелина. 

мр Саша Б. Чворо
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ПРОСТОРНИ ПЛАН РС - 
НЕКИ ЕЛЕМЕНТИ СТРАТЕГИЈЕ 

РАЗВОЈА ПРОСТОРА
Резиме:

Настанак Републике Српске аутор схвата као израз геополитичких процеса који на Балкану трају већ више векова. Резултат
тог процеса је данашњи распоред политичких територија кога аутор сматра завршеним Дејтонским споразумом. Аутор
истиче значај планирања простора за интерно организовање, уређење и функционисање новонасталих политичких
територија у контексту потреба становништва. После тога аутор концизно приказује процес, метод израде и садржај
Просторнoг плана Републике Српске. На крају текста аутор износи неколико примера стратегијских одлука за развој
простора Републике Српске, иако је цео план стратегија развоја простора Републике Српске.

Кључне речи:
просторно планирање, геополитика, стратегија, развој.

THE REPUBLIC OF SRPSKA SPATIAL
PLAN - SOME ELEMENTS OF THE

SPATIAL DEVELOPMENT STRATEGY
Summary

The author understands the creation of the Republic of Srpska as an expression of the geopolitical processes that have been going on
in the Balkans for centuries. The outcome of these processes is the current territorial division into political entities, which, in the au-
thor’s opinion, was completed with the Dayton Accords. The author emphasizes the importance of spatial planning for the internal or-
ganization and functioning of the newly created political entities in the context of the needs of their populations. Next, the author
concisely presents the process, method of preparation and contents of the SPRS (Spatial Plan of the Republic of Srpska). Finally, the
author of this text gives some examples of strategic decisions for the spatial development of the Republic of Srpska, although the en-
tire plan is actually the spatial development strategy for the Republic of Srpska.

Key words:
spatial planning, geopolitics, strategy, development

1 Бранко Б. Бојовић, дипл. инж. архитектуре

Стручни рад



1. УВОДНА НАПОМЕНА
Овај мали текст о Просторном плану РС (ПП РС) настао

је на тражење уредништва часописа „Савремено
градитељство“. ПП РС усвојен је релативно недавно и
представља стратешку основу развоја простора РС за
наилазеће време, тј. до 2015. године. 

2. НАСТАНАК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
- ИСТОРИЈСКИ КОНТЕКСТ

Простор Балкана је геополитички лимес најмање од
времена изградње римског лимеса на Дунаву и Рајни у I веку
наше ере. Од тога времена, преко Балкана се преламају
интереси империја, религија, цивилизација, битно одређујући
судбину балканскиx народа и држава.

Поразом Турске под Бечом 1682. године, отворено је тзв.
Источно питање односно питање наслеђивања Турске на
Балкану. Израз тога је стална промена и прерасподела
политичких територија, која је резултат сукцесивних више -
вековних криза којима се по правилу управљало од стране
тренутно најјачих политичких играча на простору Балкана, али
и у ближем и даљем окружењу. Борба за простор Балкана
води се више силом него политиком. а у светској дипломатској
пракси одомаћио се појам „балканизација“, којим се означава
простор у коме живе међусобно трајно завађене етничке
заједнице и државе. Стварно, та завађеност народа и држава
јесте судбина балканских народа, изазвана најчешће оним
силама којима такав развој политички и другачије одговара, а
много мање је аутономан избор балканских народа. Зато се на
Балкану врши стално прерасподела политичких територија и
формирање нових, све до наших дана.

У развоју Источног питања има много значај них периода
и датума. Наводимо само оне које сматрамо за најзначајније:

Први датум је пораз Турске под Бечом 1682. године,
чиме је отворен процес прерасподеле османских територија
на Балкану.

Други значајан период је аустријско освајање данашње
Србије јужно од Саве и Дунава и продор њених трупа све до
Скопља у времену између 1717. и 1739. године, када је
Србија третирана као крунска краљевина Аустрије. 

Трећи период је период између 1772. и 1782. године – то
је време преговора Аустрије и Русије о подели интересних
сфера на Балкану. Тиме је започео утицај Запада на тзв.
западни Балкан.

Четврти значајан датум је време Берлинског конгреса,
када је Русија покушала да стварањем Велике Бугарске,
изврши ревизију уговора из 1782. године. Тај покушај
завршен је поразом руске дипломатије и међународним
признањем Србије и Црне Горе као функционалних држава.

Пети период је време Првог светског рата који је завршен
поразом централних сила, катастро фалним биолошким и
економским опустошењем Србије и формирањем прве
Југославије.

Шести период је време Другог светског рата који је
завршен споразумом у Јалти и који је СССР-у признавао
право на 50% утицаја у другој Југославији. Била је то велика
победа СССР-а. Споразум у Јалти срушила је комунистичка
елита друге Југославије  еуфоричним опредељењем за
сарадњу искључиво са СССР-ом. Еуфорија је трајала све до
1948. године и од тада друга Југославија почиње трагање за
новим идеоло шким и политичким идентитетом који налази у
покрету несврстаних. У једном тренутку средином друге
половине прошлог века, на Балкану коегзистирају НАТО-пакт
(Грчка), несврстани (Југославија), Варшавски пакт (Румунија
и Бугарска) и Албанија, као савезник прво, СССР-а, затим
Кине, па Индије. Југославија се бори да преживи и нема
моћне већ, са аспекта светске политике, сасвим безначајне
савезнике, два најмоћнија савеза планирају развој својих

геополитичких интереса на Балкану. Распад СССР-а
препушта Балкан Западу.

Седми значајни период је грађански рат и распад и друге
Југославије. Распадом који је био условљен, како
спољашњим, тако и унутрашњим факторима, дошло је до
промене статуса, тј. до осамостаљивања једних и
формирања других, нових политичких територија. У том
процесу настала је и Република Српска у њеним сада шњим
границама.

Распад друге Југославије по републичким границама,
отворио је српско национално питање. Разни делови српског
народа, према дијалектици ситуације, морали су  да се, за
своје интересе, боре различитим средствима, па и оружјем.

Република Српска, највећим делом, настала је као
резултат борбе српског народа да као конститутивни народ у
БиХ, не буде мајоризован. Спора зум у Дејтону 1995. године
дао је Републици Српској легалитет. То је чињеница нашег
времена.

Тренутно се налазимо у фази када се чине покушаји да
се оно што је Запад достигао до 2000. године стабилизује
или даље мења у корист западних интереса. Карактеристике
те фазе су:

- покушај замене међународног права вољом најмоћнијих
-пример: Косово,

- договарање, споразумевање и партнерство као форма
и одлучивање по систему „Биће како ја кажем“ - односи САД
и Русије,

- кршење свих споразума и договора ако то Западу
одговара - пример је прекорачење догово рене границе на
Старој планини и брзо и превре мено увођење Румуније и
Бугарске у европске интеграције, чиме је Србија, после
одвајања Црне Горе, уведена у геополитичку бло каду,
разуме се, „пријатељску“,

- итд.
Без обзира на све што се десило, такав концепт владања

светом је већ историјски поражен, али протагонисти такве
политике још увек располажу великим остацима моћи тако да
ће још неко време, по инерцији, имати велики утицај на судбину
балканских држава.

3. РЕЗУЛТАТИ ПОЛИТИЧКОГ 
РАЗВОЈА И ПРОСТОР

Од отварања тзв. Источног питања, тј. у протеклих око
три стотине година простор Балкана прекрајан је много пута.
Настајале су веома различите политичке територије које су
трајале некада сасвим кратко, некада веома дуго, мерено
критеријумом трајања људског живота. Поред ефективних
промена у расподелама и прерасподелама политичких
територија, урађени су и небројени геополитички пројекти
прекрајања територије Балкана, од којих су неки, малобројни,
делом или већим делом, остварени, остварење неких никада
није ни започело, али сви ти пројекти остају сведочанство о
аспирацијама великих сила на простору Балкана.

У данашњем стању распореда политичких територија на
Балкану, многи већ данас траже победнике и побеђене, што
је дубоко погрешно. За такву оцену још је веома рано. Тек ће
време показати ко је стварно победио, а ко је стварно изгубио
у распаду друге Југославије. Али није рано да се истакне
један општи став о питању победника. Наш је став да ће
победници у ра спаду друге Југославије бити оне политичке
територије које буду одрживе као политички ентитети, као
државне територије. Под одрживим развојем у овом случају
подразумевамо еконо мски, социјални и просторни развој у
складу са интересима популације која дату територију
настањује. 

Сталном прерасподелом и (углавном) уситња вањем
политичких територија пред управљаче тих територија
постављају се све нови и нови захтеви, у погледу развоја и
уређења простора. Ново на стале политичке територије морају
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свој просторни развој да дефинишу најмање у две равни да
би могле да функцио нишу. Најпре, оне морају да формирају
свој систем насеља, пре свега градова, а затим оне морају да
инфра структурне системе, на својој територији, које треба да
интегришу у ту територију, уподобе, у границама могућег.
Затим, те територије, одно сно њихови управљачи морају да
одреде свој положај према окружењу, пре свега у домену
инфраструктуре, али и у односу на систем великих градова у
окружењу који својом величином и функцијама, тј. својом
гравита цио ном зоном могу утицати или контролисати део
територије о којој се ради.

Мале и све мање политичке територије, у том процесу,
преузимају све веће и веће обавезе, нарочито у домену
изградње земаљске инфра структуре, што често превазилази
њихове инвести ционе капацитете. Због тога се задужују, улазе
у разне врсте зависности од спољних економских фактора, због
тога долази до успоравања еконо мског развоја и др. Ипак, ови
захтеви се морају испуњавати у процесу конституисања и
развоја тих поли тичких територија јер је то битан предуслов
одрживог развоја, односно функци онисања и траја ња тих
политичких територија. 

4. ЗНАЧАЈ ПЛАНИРАЊА ПРОСТОРА
Полазни став обрађивача плана био је да су на свакој

политичкој територији, најважнији човек и простор, односно
народ и територија. Простор је, дакле, животни простор
народа. Ово је чињеница живота, а не идеолошка позиција
Карла Хаусхо фера и Адолфа Хитлера о Lebensraumu. Изван
сваке политичке идеологије, са простора у коме живи, народ
користи храну, воду, живи у датим климатским условима, итд.
Простор је, у одређе ном смислу, основа егзистенције народа
– народ наста њује простор, у њему ради, рекреира се,
саобраћа, и др. Због тога је простор одувек био предмет
веома озбиљних политика. Још су енглески економисти у 18.
веку знали да је основа богатства народа рад на земљи и
под земљом и да је све друго изведено, иако у неким фазама
развоја друштва, може бити и то веома важно. Због тога је
простор, односно територија (земља, вода, ваздушни
простор) примарно, основно економско добро народа. 

Човек је кроз историју филозофије дефинисан на разне
начине, као homo sapiens, ludens, politikus, oekonomikus, erek-
tus и на безброј других начина, али пре свега  човек је биће
простора, како у планетарним тако и у локалним размерама. 

Биолошки човек, откад постоји, па до наших дана,
уређује, тј. гради и развија свој животни простор, од
животињске фазе развоја када се прилагођавао природи и то
радио инстинктивно, па до данас када је овладао многим
знањима и простор прилагођава себи на рационалан начин.

Смисао деловања савременог човека у простору је
задовољавање индивидуалних и колективних потреба. Тако
се успоставља један други однос између човека и државе,
односно политичке територије и политичког друштва у коме
човек живи, који захвате у простору, који су иначе све већи и
већи, организује и рацио нализује.

Изградња и уређење простора и насеља су средство за
побољшавање живота народа. Планирањем се друштвена
акција усмерава ка остварењу жељене, а не будућности која
ће се десити спонтано. Планирање је средство да политички
народ, на некој политичкој територији, управља простором у
коме живи, односно оним делом своје судбине која се тиче
простора. У том смислу планирање простора је средство за
остваривање уређења простора, односно дости зање могућег
и жељеног квалитета живота у том простору. 

Смисао планирања није, дакле, израда планова, тј.
планирање, него спровођење тих планова, ради остварења

циљне сврхе, а то је побољшање квалитета живота народа.
Планови су инструментална вредност за остварење неких
других циљева који имају или треба да имају веома висок
политички ранг. 

5. ПРОЦЕС ИЗРАДЕ ППРС2

5.1. ОПШТЕ

Израда ППРС одвијала се у два корака.
Први корак био је Одлука Владе РС из 1993. године и

потврда те Одлуке у Скупштини РС да се уради Просторни
план РС за период 1995-2015. година. План је рађен на
основу Закона о просторном уређењу БиХ („Службени лист
БиХ“ бр. 9/87 и касније измене и допуне) и Законa о уређењу
простора РС („Службени гласник РС“ 19/96 и касније измене
и допуне). У још увек ратним условима, тј. Пре, али и после
Дејтонског споразума, првобитна одлука је промењена и
урађен је Етапни план, за период 1996-2001. година. У датим
условима, с обзиром на организованост, кадрове,
информације и друге околности, урађено је максимално
колико се могло. Руководилац израде Етапног плана био је
Милан Бурсаћ. Други корак урађен је после 2002. године.
Донет је нови Закон о уређењу простора („Службени гласник
РС“ бр. 84/2002) и на основу тога Закона - Правилник о
садржају планова („Службени гласник РС“ бр. 7/2003).
Одлука о приступању, односно продужетку израде ППРС
донета је 2002. године, обезбеђена су средства, за носиоца
израде одређен је Урбанистички завод Републике Српске,
који је преузео организацију, обезбедио простор, део
кадрова, опрему, односно у свему добре интерне, техничке и
организационе услове тиму за израду плана. Министарство је
формирало и Савет пројекта и уредно пратило активности
тима. Рад на Просторном плану одвијао се у мандату пет
министара – Неђе Ђурића, Менсура Шехатића, Хруста
Тупековића, Мухамеда Глишића и Фатиме Фетибеговић. 

Интензиван процес рада на изради ППРС започео је
августа 2003. године, када су формиране радне групе за теме
дефинисане Правилником о садржају планова и одређени су
координатори радних група. За руководиоце тима за израду
одређени су Бранко Бојовић, Милан Бурсаћ и Недељко Рољић,
кога је после краћег времена, па до завршетка посла, заменио
Далибор Бјелица. 

5.2. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР

Просторни план РС обухвата све елементе простора -
физички простор - природни и антропогени, односно
изграђени и социјални простор - све економске и друштвене
активности које се у простору одвијају. Последично, то је
подразумевало сарадњу тима са свим инсти ту цијама
Републике Српске. Искуство у сарадњи са институцијама
Републике Српске је веома различито. 

Првој групи припадају институције које су биле потпуно
отворене за сарадњу, које су помагале и чији су
представници исказивали упадљиву добру вољу да помогну
израду ППРС. Нажалост, та је група била најмања. Другој
групи институција припадале су оне које су биле веома
уздржане у сарадњи, односно које су биле спремне на сара -
дњу у веома ограниченом обиму и уз разна усло вљавања,
најчешће финансијске врсте. 

Трећој групи припадале су институције које се нису
одазивале на позиве за сарадњу, односно чији су
представници игнорисали процес израде Просторног плана.  

Јасно је да је овакав однос већине институција чинио

2 Детаљније о овоме види: Бранко Бојовић и Милан Бурсаћ: „Просторни план Републике Српске“, IV стручно-научни скуп „Савремена теорија и   
пракса у градитељству“, Бања Лука, 2008. године



савремено градитељство година I, број 02 - 2009

011
велике препреке тиму обрађивача, што је знатно успорило
израду Просторног плана. Права сарадња остварена је тек
енергичном интерве нцијом госпође министарке Фатиме
Фетибеговић, по избору тада нове владе крајем 2006. године,
после чега су се институције отвориле и План је сразмерно
брзо донет.

5.3. КАДРОВИ

Током израде Етапног плана, многи кадрови су прошли
кроз процедуру израде оваквог документа, тј. многи су
обучени да у оваквим пословима учествују. Међутим, од
2006. године, дошло је до флуктуације кадрова, тако да је
тим који је формиран у јесен 2003. године, имао много нових
људи, без искуства у овој врсти посла. То је била озбиљна
тешкоћа за ефикасан и брз рад на овом послу  јер су се
одмах појавиле разлике у пого нској, односно радној
спремности и капа цитету људи да ураде одређене послове.
Једноставно, експерти су били веома различито
оспособљени за рад на ППРС. Првој групи експерата
припадали су они који су одмах разумели задатак, преузели
обавезу и у оквиру могућности, прагматично и брзо урадили
своја поглавља. То су у највећој мери били инжењери и
географи-планери.Другој групи експерата припадали су они
који нису знали и не разумеју планирање ове врсте, али су
имали добру вољу и разумевање, трудили су се да схвате,
били су спремни да по неколико пута поправљају и
допуњавају своје текстове, док на крају нису достигли
квалитет обраде својих поглавља који је био прихватљив за
тим. Једини недостатак у сарадњи са овом врстом експерата
било је дуго време потребно да се дође до резултата. 

Трећој групи експерата припадали су они који нису
разумели ову врсту планирања, од којих су неки испољавали,
а неки нису испољавали ароганцију. То су људи који нису
примали примедбе. Међу њима су били људи или са
највишим научним звањима или високи чиновници у
министарствима, који су своје одговоре на проблеме које је
подразумевао процес израде ППРС условљавали и
успоравали консултацијама са нивоа локалне власти, као да
је за овај ниво планирања било релевантно мишљење неке
месне заједнице у некој од општина РС. Ова група експерата
чинила је највеће проблеме у процесу израде Плана.

5.4. ИНФОРМАЦИОНА ОСНОВА

У целом процесу израде ППРС, највећи проблем била је
расположива информациона основа, која није била ни
довољна нити прила гођена потребама планирања.
Недостајале су, пре свега, базичне информације због
недостатка комплетних пописа становништва и станова -
последњи комплетан попис обављен је 1981. године. Исто
тако, недостајале су и секторске инфо рмације, пре свега, у два
домена - домену друштве них служби, где је неке развојне
стратегије морао да дефинише сам тим обрађивача, а не сара -
дници из министарстава, и у домену привреде. У овом домену,
информације се воде, не по секто рима како тражи Правилник о
садржају пла нова, него као мала и средња предузећа, коморско
организовање је добровољно, значи непотпуно, подаци о
многим активностима или не постоје или су неодговарајући,
нису постојали подаци о индустријским зонама макро значаја,
величини њиховог земљишта, изграђености, итд. 

Током израде ППРС тиму је на увид стављен већи број
стратегија развоја појединих активности у РС, али је њихов
заједнички недостатак - одсуство просторне компоненте, као
да се све активности којима су се ове стратегије бавиле, могу
организовати у сваком делу Републике Српске. 

Обрађивачи ППРС нашли су се између веома прецизних
захтева које поставља Правилник о садржају планова и
веома некомплетне и неодговарајуће информационе основе.
Анализом расположивих података, покушало се да се

одговори на захтеве Правилника, али то је било могуће у
доста ограниченој мери. Тако нпр. Правилник подразумева
пројекцију развоја занатства, а та категорија активности и
објеката уопште се не прати привредним статистикама у РС,
па су разне врсте заната разбацане по разним врстама
делатности, али се углавном налазе у категорији малих и
средњих предузећа, с тим што из добијених листинга никако
није било могуће установити која предузећа раде у домену
занатства. Ипак, имајући у виду све ове око лно сти, мислимо
да је урађено највише што се могло, истина, уз веома велики
утрошак рада и времена. 

5.5. СИНХРОНИЗАЦИЈА ПРОЦЕСА
Процес израде ППРС био је изразито асинхро низован.

Експерти који су обучени да се баве планирањем, веома су
брзо и прагматично ура дили своје задатке према Правилнику о
садржају планова. То су углавном географи-планери, архи -
текти и инжењери разних струка. Друга група експерата, која
није имала ни планерског образовања ни планерског искуства,
веома је успоравала процес обраде својих поглавља према
Правилнику о садржају планова. Ту је било веома великих
проблема, али је било и експерата који су уложили велики рад
и који су веома квалификовано одговорили на постављене
проблеме – у сектору здравства, образовања, науке и сл. Због
оваквих околности обрађене теме су чекале и подаци у њима
су полагано заста ревали, а руководиоци израде ППРС били су
веома заокупљени онима који су тај процес, из објективних и
из субјективних разлога, успо ра вали.

6. МЕТОД ИЗРАДЕ И САДРЖАЈ ППРС
Правилник о садржају планова, члан 18, наво ди делове

садржаја ППРС; а како следи: 
а) Уводни дио
б) Стање организације, уређења и коришћења простора
в) Потребе, могућности и циљеви уређења и коришћења

простора
ц) План организације, уређења и коришћења простора.
Из овако дефинисаног оквирног садржаја ППРС, јасно се

види и методологија израде која подразумева анализу стања,
програм развоја и план као финални докуменат.

Руководиоци израде ППРС су радили по не што
развијенијој методологији, коју приказује прило жена шема. 

ПРИПРЕМА ПП РС

СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ

СТАЊЕ

ПРОБЛЕМИ

ЦИЉЕВИ

ПРОГРАМ И КОНЦЕПЦИЈА ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА

ПП РС

ПРЕДНАЦРТ НАЦРТ ПРЕДЛОГ



савремено градитељство година I, број 02 - 2009

012
Приказану шему планерског поступка не бисмо овде

посебно објашњавали.
У целом процесу израде ППРС учињена су многа

методолошка побољшања, како Етапног плана из 1996.
године, који је рађен под много тежим условима, тако и
Правилника о садржају планова. Поправке су вршене где
год је то било могуће с обзиром на околности које су се
испољавале у тренутку израде Плана.  По нашем схватању
учињена су два веома битна методолошка унапређења.

Мислимо да је највеће методолошко унапређење
учињено у изради смерница за спровођење Плана. 

Према нашем искуству, политичари донесу одлуку о
изради Плана, План се ради у сарадњи са политичким
факторима и у њега се у одређеној мери, уграђују, реално
могуће политике простора договорене са ресорима, план
се уради по Закону, План се усвоји и тада се планери
искључују из било какве активности у вези са усвојеним
документом. Усвојени план је политички инструмент који
треба користити као средство за остварење политичких
циљева у простору. Све надлежности у остваривању
планског документа припадају политици, односно извршној
власти. План треба претворити у политичку оперативу,
политичку прагму оних ресора који се баве простором. 

И тада настаје проблем – многи образовани и паметни
људи, нити знају чему ова врста планирања служи, нити
знају да правилно и потпуно ову врсту планова читају. Због
тога се, најчешће, овакви планови стављају ван употребе,

а извршна политичка власт улази у разне врсте политичких
импровизација када се о простору ради, што има многе
последице, међу којима су најважнији сукоби у простору
који су плановима, ако су они добри, релативизовани. 

Због тога су обрађивачи Плана покушали да израдом
смерница, које имају неуобичајено велики обим, помогну
извршној политичкој власти која ће овај План примењивати
у наилазећем времену, да дефинишу и редефинишу
политике чија би циљна сврха била остварење решења
које нуди овај план. То је нека врста методолошког
упутства извршној власти, шта и како да ради, да би се
решења из овог плана остварила. 

Налазимо да је друго велико методолошко унапређење
учињено у односу на садржај графичког дела Плана.
Према Правилнику, графички део плана требало је да
садржи 26 карата, од тога 24 секторске и 2 синтезне карте.
Уместо тога направљено је 25 група карата са 58
појединачних карата. Осим тога, урађено је веома много
других тематских карата које приказују разне врсте стања
простора Републике Српске које су остале у документацији
Плана. 

Све ово је урађено из неколико основних разлога.
Најпре, да је садржај графичког дела плана сведен на само
26 карата, највећи број тих карата не би био читљив, тј.
употребљив. Друго, мислили смо да све појаве и процесе у
простору Републике Српске који се могу представити
картографски тако и представимо. Пре свега, због тога што

Слика 1. Регије и систем центара
Figure 1. Regions and the system of regional hubs



картографска представа тих процеса и појава њима даје
једну потпуно нову суштину која се чита тек са
одговарајућих карата. Коначно, то је нека врста нус-
продукта у раду на оним деловима садржаја просторног
плана, где су постојали велики проблеми у области
информација, капацитета кадрова и др. 

Због тих проблема, обрада појединих тематских
целина вршена је сукцесивно, етапно, мучно; обрада је
ишла споро и тешко се приближавала финалу, тако да је у
категорији друштвених служби и привреде нарочито, било
урађено више десетина карата које битно појашњавају
процесе и појаве у простору.

7. СТРАТЕШКЕ ОДЛУКЕ О ПРОСТОРУ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - НЕКОЛИКО ПРИМЕРА

7.1. ОПШТЕ

Република Српска, као део некадашње БиХ, нова је
политичка територија, која с једне стране, одржава
континуитет са некадашњим развојем БиХ, а са друге стране
та територија мора да се реконструише да би функционисала
и била организована као релативно аутономна политичка
територија. Другим речима, новој политичкој територији

следује нов концепт уређења у погледу функционисања,
организације и изградње простора. У том смислу, сви
елементи ППРС, односно Просторни план РС у целини су
део једне нове и другачије стратегије развоја територије
Републике Српске, другачије од оног развоја која је та иста
територија имала у некадашњој БиХ.

У тексту који следи биће изнето само неколико
карактеристичних примера, и то најкраће колико је могуће, тј.
уз најнужнија објашњења. 

7.2. СИСТЕМ ЦЕНТАРА

Република Босна и Херцеговина имала је Сарајево као
главни град и три јака регионална центра – Тузлу, Мостар и
Бању Луку. Од та четири регионална центра, ако рачунамо и
Сарајево, само је Бања Лука остала у Републици Српској.
Простор Републике Српске има изразито линеарну структуру.
Део јужно од Саве, обухвата иста или веома слична -
подручја, Босанску Посавину и северне огранке босанских
планина. Део Републике Српске западно од Дрине, обухвата
различита подручја – од Босанске Посавине до Херцеговине.
Територија Републике Српске, подсећа на територију
Републике Хрватске која поред главног града Загреба има и
јаке регионалне центре – Осијек, Сплит и Ријеку, с тим што су
територија и демографска основа Републике Хрватске много
веће него Републике Српске. Регионални центри Републике
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Слика 2. Дугорочни концепт развоја мреже путева
Figure 2. Long-term concept of road network development



Хрватске имају много веће гравитационе зоне од градова
Републике Српске. 

Територија Републике Српске има малу дубину, односно
ширину, а између њених најјужнијих и најзападнијих делова
има око 500 км. Оваква територија мора имати систем
центара примерен карактеру те територије. Опредељење
Плана је да постоји шест регионалних центара: Бања Лука,
која је и ентитетски центар, Приједор, Добој, Бијељина,
Источно Сарајево и Требиње, као и четири субрегионална
центра: Мркоњић Град, Зворник, Фоча и Градишка. 

Структура територије Републике Српске намеће овакву
концепцију система регионалних и субрегионалних центара.
Линеарна структура територије Републике Српске, тј.
удаљеност њених делова и мала ширина територије,
захтевају да сваки град преузме одговорност за сопствени
развој и развој свог регионалног подручја. Због тога се сви
регионални центри између себе морају у највећој мери
изједначити по врстама и капацитету функција које врше у
својој гравитационој зони. Исти принцип треба да важи и за
функције субрегионалних центара.

У овако постављеном концепту, два града као
регионални центри имају посебне обавезе. 

Најпре, Бања Лука, као главни град Републике Српске,
треба да нађе своје место међу главним градовима других
политичких територија на Балкану. То подразумева
демографски, привредни и развој функција, примерен
потребама Републике Српске, под условом да такав развој
не обесхрабри развој других делова Републике и не изазове
демографско пражњење територије РС. 

Када се ради о Источном Сарајеву, оно треба да се
развије као центар западно-дринског дела Републике Српске,

пре свега због тога што има веома важну позицију. Потпуно
независно од система европских коридора, Источно Сарајево
се налази на једном од најважнијих транс-балканских путева
– Истанбул – Једрене – Софија – Ниш – Вишеград –
Сарајево – Зеница – Бања Лука – Загреб и даље према
Европи. Та позиција је од великог значаја и њу Република
Српска треба да искористи изградњом града одговарајућег
капацитета, према својим потребама. 

7.3. ПРИВРЕДА

У недостатку одговарајућих информација о просторима и
капацитетима привреде, када се ради о постојећем стању,
прибегли смо решењу да овај Просторни план добије карте
привреде, које ће бити примарно засноване на
потенцијалима простора за развој привреде. 

Према нашем схватању, развој свих облика
привређивања који нису условљени позицијом ресурса, као
нпр. лежиштима минералних сировина, треба да се развијају
на нодалним, чворним тачкама простора, на којима се
укрштају или додирују земаљске инфраструктуре. Већи део
тих нодалних тачака већ је заузет постојећим градовима и
насељима, а остали део нодалних тачака су незаузете и
шансе су за развој на локалном нивоу. Линеарна структура
територије Републике Српске омогућава да се јасно
дефинишу примарне, секундарне и терцијарне осовине
развоја, ослоњене на земаљске саобраћајне (углавном)
инфраструктурне системе Републике Српске. Идеја овако
формираних осовина је да се потенцијалне производно-
пословне зоне ослоне на осовине развоја дефинисане овим
планом. Тиме су обухваћене скоро све општине Републике
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Слика 3. Приоритети просторног развоја привреде
Figure 3. Spatial development priorities in the context of the economy



Српске. Једини изузетак је група од три херцеговачке
општине које су велике по територији и релативно мале по
популацији и које су доста удаљене од дефинисане осовине
развоја. 

7.4. ПУТЕВИ

И у првој и у другој Југославији, приоритет српско-
хрватских односа доводио је до ствари које је данас веома
тешко схватити и објаснити. Тако нпр., око 1950. године,
између Београда и Загреба гради се аутопут „Братство-
јединство“, северно од Саве. Аутопут је тада, на доста
великој удаљености, ишао поред једина два већа града на
целом потезу дужине око 400 км – поред Сремске Митровице
и Славонског Брода. Било је то 400 км пута кроз ненасељен
простор, кроз њиве, ливаде и нешто мало шуме.
Одређивање овакве трасе, данас је тешко схватљиво. Јужно
од Саве, такав пут би могао да послужи развоју Шапца,
Ваљева и Лознице у Србији и Бијељине, Тузле, Брчког,
Шамца, Добоја, Бање Луке, Приједора и Новог Града у БиХ,
на путу према Загребу. Да ли би таквим трасирањем аутопут
„Братство-јединство“ мање оправдано носио своје име?
Разуме се да не би. 

Распадом друге Југославије и стварањем нових
политичких територија, па и Републике Српске, јасно се
формира интерес Републике Српске за изградњу аутопута од
Бијељине до Новог Града, чиме би се остварила
алтернативна веза између Београда и Загреба, односно
најдиректнија веза са Београдом и Загребом, што би знатно
смањило трошкове путовања, обезбедило приходе од

саобраћаја, али и помогло развоју групе градова Босанске
Посавине. 

Када се ради о ређе насељеном и слабије развијеном
делу Републике Српске западно од Дрине, та територија се
покрива, за временски хоризонт до 2015. године, брзим путем
од Бијељине до Источног Сарајева и Вишеграда и истим
таквим путем кроз јужну Херцеговину. 

7.5. АЕРОДРОМИ

Потпуно је природна тежња да Република Српска има
сопствену мрежу аеродрома за редован ваздушни саобраћај
и спортске активности.

Планирана мрежа аеродрома предвиђа три аеродрома
за редовни авиосаобраћај. Аеродром у Бањој Луци, као
главном граду Републике Српске, треба да буде оспособљен
за међународни ваздушни саобраћај. Исти такав аеродром
треба да добију и Источно Сарајево и Требиње. Аеродром у
Источном Сарајеву треба да прати развој и потребе тога
града, а што се тиче аеродрома у Требињу, мислимо да
треба да дамо одговарајуће објашњење.

Дубровник, несумњиво, има монопол када се ради о
развоју туризма на источној обали Јадрана. У протеклих
неколико векова, Дубровник је био главна лука
средњовековних држава Босне и Србије, а највећи део
значаја Дубровника, за ове две средњовековне државе, био
је монопол у трговини сољу. Тај монопол био је, за Србију и
Босну доста тежак, па је Херцег Стјепан Вукшић – Косача
изградио солану у Херцег Новом и тиме разбио дубровачки
монопол. 
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Слика 4. Друмски саобраћај
Figure 4. Road traffic



Са развојем туризма у другој Југославији, Дубровник као
врхунски мотив домаћег и међународног туризма, поново
почиње да користи свој монополски статус наплатом, за оно
време, великих аеродромских такси. То, разуме се, смета
функционисању наших авиопревозника, па ЈАТ гради
аеродром у Тивту, који је био у власништву те авиокомпаније,
чиме такође разбија монопол Дубровника, односно
дубровачког аеродрома. И дубровачки и тиватски аеродром
имају извесна ограничења, а веза између ова два аеродрома
је, у време туристичке сезоне, веома отежана малом
пропусном моћи Јадранског пута.  

Због свега тога ми мислимо да би изградња аеродрома у
Требињу била знатан интерес Републике Српске. Тиме би се
Требиње укључило у захватање дела туристичке ренте која
се формира у дубровачкој регији. Истина, Требиње је даље
од Дубровника него Тиват, али би саобраћајна веза Требиња
и Дубровника могла да буде бржа и комфорнија. 

7.6. ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЈА

Процена водних снага Југославије рађена је више
пута,  почев од 1920.  године.  Са аспекта укупног и
искористивог хидроенергетског потенцијала, слив Дрине и
Дунава кроз Србију ,  били су приближно једнаки.
Постављало се питање приоритета у коришћењу тих
потенцијала. Тако је, у једном тренутку донета одлука да
се приоритетно гради хидроелектрана „Ђердап I“, што нам
данас изгледа доста погрешно. Најпре, подручје дунавског

приобаља, као пригранично, уопште није било угрожено
насељавањем и другим облицима заузећа простора. Осим
тога, изградња ове акумулације подразумевала је њену
заштиту од засипања, а то се пре свега односило на
уређење слива Велике Мораве. То уређење није извршено
и акумулација „Ђердап I“ је већ сада у великој мери
засута. 

За разлику од Дунава, доњи и средњи ток Дрине били
су захваћени насељавањем становништва са обе стране
реке,  управо на теренима највеће густине хидрое -
нергетског потенцијала. 

Највећи део тог потенцијала је изгубљен, односно
сведен на око 400 м 3/сек. Слаба заштита локација за
потребе изградње акумулација последица је многих
ствари, од којих овде истичемо следећу. Простор је
требало да штите претежно неразвијене општине са леве
и десне обале Дрине и да га чувају од развоја, односно
насељавања за неку лепшу будућност, када ће наступити
електропривреде Србије и БиХ, и кроз производњу струје
однети, односно национализовати сву водну ренту. Мањак
политика у простору веома много кошта. 

Поучени овим искуством, ми смо у плану предвидели
активирање свих потенцијалних локација за акумулације.
Простор око тих акумулација, углавном није атрактиван за
насељавање,  али те локације треба сачувати и,  у
најкраћем могућем року, приводити намени, јер се ради о
коришћењу обновљивог ресурса који може да одложи
спаљивање расположивих количина угља. 
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Слика 5. Мрежа транспортних терминала и ваздушних лука
Figure 5. Transport terminal and airport network



7.7. НАФТА И ГАС
Друга Југославија је била јединствен економски простор,

али Просторни план Југославије никада није рађен, већ су
само рађени просторни планови република и покрајина.
Изградња земаљских инфраструктура које су, по функцији,
требало да буду интегративни фактори простора друге
Југославије, у политичкој прагми друге Југославије, постали
су, у ствари, дезинтегративни фактори. Одлуке о развоју
система земаљских инфраструктура доносила је партијско-
политичка врхушка савезне државе. Одлуке које је та
врхушка доносила најчешће су биле израз републичке
себичности и прикривених „ратова“ који су се између
појединих република водили. 

Један од резултата такве политике је и југословенски
нафтовод (ЈАНАФ). Гледајући Југославију у целини, било је
сасвим логично да се нафтовод изгради између Неума и
Босанског Брода и даље, према Сиску, на запад, а преко
Опатовца и Новог Сада до Панчева, на исток. Око те трасе
нафтовода договорили су се ИНА, Енергоинвест и Нафтагас
1971. године.  Међутим, 25. маја 1973. године, Извршни биро
председништва ЦКСКЈ, донео је одлуку да се нафтовод
гради трасом: Крк (Омишаљ) – Сисак – Босански Брод –
(Опатовац) – Нови Сад – Панчево. У договору о оваквој
траси нафтовода крију се многе погодбе. Тако нпр.,
Војводина пристаје да нафтовод буде на хрватској
територији, с тим да Хрватска обезбеди државност

Војводине, и др. Највећи део трошкова за изградњу овог
нафтовода и највећи део трошкова функционисања,
покривале су Србија и БиХ. Ниједан дужни метар нафтовода
не иде преко БиХ и централне Србије. Тако је Република
Хрватска остварила монопол над ресурсом кога нема
(нафта) и стекла ексклузивно право управљања
инсталацијом коју су претежно платили други. И пре
грађанског рата и распада Југославије и после тог рата,
Хрватска је преко овог нафтовода вршила уцене свих
врста, што се види из докумената у прилогу. Очито,
братство-јединство на начин друге Југославије, имало је
врло високу цену за мање важне народе. 

Међутим, оно што се морало трпети у другој
Југославији зарад „мира у кући“, не мора се трпети данас, у
новонасталим околностима.

Најпре, Југославија се распала на низ политичких
територија које имају аутономне и легитимне интересе –
међу тим политичким територијама је и Република Српска.
Затим, повећава се глад Европе за енергијом и
истовремено се појављује јака експанзија руског
енергетског сектора. При том, многе земље некадашњег
СССР-а и његови сателити покушавају да уцењују руску
енергетику ценом транзита енергената из Русије.  У том
контексту појавила се идеја о изградњи нафтовода
Констанца – Тргу Жиу – Панчево – и даље ка Европи,
трасом ЈАНФА. Капацитет тог нафтовода требало би да
буде 96 милиона тона годишње. 
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Слика 6. Енергетска инфраструктура на водама
Figure 6. Water power infrastructure



Када се ради о ЈАНАФ-у, то је нафтовод веома малог
капацитета. По деоницама, то изгледа овако: 

Крк – Сисак , 34 милиона тона
Сисак – Босански Брод, 14 милиона тона
Босански Брод – Нови Сад, 9 милиона тона
Нови Сад – Панчево, 6 милиона тона
Очигледно, веза између новог и старог нафтовода била

би само траса ЈАНАФ.
Интерес Републике Српске и Републике Србије је да

тај  нафтовод од Панчева иде јужно од Саве,  кроз
Републику Српску, од Бијељине до Новог Града и даље на
запад.  Исти интерес Република Српска има и са великим
гасоводом Јужни ток, који би од Бургаса преко Старе
Загоре и Софије дошао до Ниша и Мачве,  а  онда
паралелно са нафтоводом био положен кроз Републику
Српску. 

Мислимо, да је ово велика развојна шанса Републике
Српске и да територија Републике Српске треба да буде
понуђена Русији за вођење ових инфраструктурних-
енергетских коридора, у обостраном интересу. Република
Српска би имала приходе од транзита, одговарајућу
енергетску сигурност и шансу за развој одређених облика
хемијске индустрије. 

7.8.  ЗАШТИТА ДОБАРА ПРИРОДЕ И КУЛТУРЕ

Територија Републике Српске располаже значајним
природним вредностима – националним, регионалним и
другим заштићеним подручјима разних врста, као и значајним
антропогеним наслеђем, археолошким и споменичким. 

Простори природе и појединачних природних споменика,
као и концентрације споменичких објеката и појединачни
споменици културе, заштићени су матичним законима, али
треба да буду штићени и са аспекта интереса Републике
Српске за развој. Наиме, ови простори се, кроз ППРС,
третирају као потенцијал за развој, где се,  сразмерно малим
улагањима, могу остварити значајни ефекти. Веома је
значајно што се велики број заштићених простора налази у
неразвијеним деловима Републике Српске - заштита и
активирање развоја ових простора утолико је значајнија.
Коначно, ова подручја могу допринети сарадњи између
ентитета и држава у окружењу, што такође подиже вредност
и значај ових подручја.

***
Ови примери,  мислимо да убедљиво показу ју

неколико стратешких одлука за  разво ј  простора
Републике Српске, али и доказују да је цео ППРС, у
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Слика 7. Производња и транспорт енергије и енергетска инфраструктура
Figure 7. Energy production and transport and energy infrustructure



ствари, документ од стратешког значаја, чије остварење
треба да битно допринесе побољшању живота
становника Републике Српске. 

Планом је предвиђена озбиљна трансформација, тј.
прилагођавање простора Републике Српске новим
геополитичким реалностима на Балкану, а Република
Српска добила је озбиљно средство за вођење политике
развоја, уређења и изградње сопствене територије.  

Уколико дође до остварења бар већег дела планом
предвиђених решења, трансформисани простор Републике
Српске изгледаће онако како је приказано на карти финалне
синтезе овог плана - карти: 25.2. – План организације,
уређења и коришћења простора 2015. године.

8. УМЕСТО ЗАКЉУЧКА
Полазни став обрађивача Плана био је да су на свакој

политичкој територији најважнији човек и простор, односно
народ и територија. Ако је полазни став обрађивача тачан,
онда је ППРС стратешка основа политике развоја простора
Републике Српске, односно развој који потребе
становништва лоцира у простор кроз концепте развоја
привреде, друштвених служби, инфраструктуре и другог.
Просторни план Републике Српске је битно средство
реализације политике развоја простора ради остварења
друштвених потреба, односно побољшања квалитета живота
становништва у данашњој, тј. задатој геополитичкој реалности.
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Слика 8. Заштиђена подручја природе
Figure 8. Nature preserves
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Summary

What makes earthquake engineering specific is the definition of the maximum earthquake intensity and its consideration in the
design of structures. Considering the random character of earthquake occurrence, it is very difficult to model earthquakes and
include them in the process of design without introducing certain simplifications and assumptions related to the mechanism of
their occurrence and the behavior of the structures under their effect. Therefore, in seismic design one should always take ac-
count of the existence of a certain level of seismic risk in all the phases of the “creation“ of a structure. 

Key words:
earthquake, intensity, seismicity, seismic hazard, design.

Прегледни рад



1. УВОД
Специфичност земљотресног инжењерства састоjи се

у неопходности одређивања максималног интензитета
земљотреса и његовог укључивања у проjектовање
конструкциjа. С обзиром на случаjни карактер поjаве
земљотреса, веома jе тешко његово моделирање и
укључивање у процесу проjектовања, без увођења
извесних поjедностављења и претпоставки, везаних за
механизам поjаве земљотреса и понашање конструкциjа
под деjством сеизмичких сила.

Посебне тешкоће настаjу код израде техничких
прописа и њиховог коришћења у асеизмичком
проjектовању, где се, у већини случаjева, праве покушаjи
да се веома jедноставним математичким изразима
дефинише jедна веома компликована природна поjава -
земљотресни феномен. Због тога, због несигурности у
дефинисању земљотреса и извесних физичких пара -
метара коjи дефинишу понашање конструкциjа, мора се
увек, у асеизмичком проjектовању, водити рачуна о
опасности од прекорачења рачунски дефинисаних пара -
метара земљотреса и конструкциjа. Компромисно
решење овог проблема представља прихватање
постоjања извесног нивоа сеизмичког ризика у свим
фазама „стварања“ обjекта: проjектовања, грађења и
употребе.

Анализа сеизмичког ризика, дефинисана као
очекиване последице будућих земљотреса, коjа у себи
садржи више чинилаца, као што су: технички, економски,
социолошки, друштвено-политички и др. обухвата
следећа четири, главна аспекта:

1. Вероватноћа поjаве и својства земљотреса -
сеизмички хазард

2. Понашање конструкциjе под деjством земљотреса -
сеизмички прописи и асеизмичко проjектовање.

3. Процена очекиваних оштећења и рушења обjеката
за одређену вероватноћу поjаве земљотреса -
вулнерабилитет

4. Доношење одлука за ниво прихватљивог ризика у
зависности од врсте и важности конструкциjа и њиховог
амортизационог периода.

Сваки од ових аспеката, с обзиром на начин и
теоретски поступак за њихово дефинисање, представља
посебан проблем и предмет истраживања.

Неки од ових аспеката, уз опис и критички осврт на
савремену праксу асеизмичког проjектовања, заjедно са
проблемима везаним за примену методе сеизмичког
ризика у анализи стабилности конструкциjа, биће
презентирани, у наjкраћим цртама, у овом реферату.

2. ДЕФИНИСАЊЕ ПРОБЛЕМА
За дефинисање и одређивање сеизмичког ризика

jедног подручjа или локациjе неопходно jе познавање и
анализирање више фактора од коjих, као наjважниjе,
посебно спомињемо: (1) модел сеизмичности подручjа,
(2) ниво вероватноће поjаве земљотреса, (3) сеизмичка
изложеност, (4) амортизациони период, (5) намена и
важност објеката, и (6) степен заштите, односно ниво
прихватљивог ризика.

Стриктно аналитичко решавање овог проблема
захтева употребу компликованог математичког апарата,
тако да се, са практичне тачке гледишта, може рећи да jе
проблем у своjој пуноj глобали нерешив. Стога се у

анализи сеизмичког ризика уводе извесна ограничења и
претпоставке, везане уз механизам поjаве земљотреса и
понашање конструкциjе за време деjства земљотреса, о
коjима ће бити говора у даљем тексту.

За анализу сеизмичког ризика могуће jе дефинисати
више математичких (нумеричких) модела у зависности од
параметра коjи се жели анализирати. Општи модел коjи
би дефинисао све карактеристике сеизмичког ризика,
уколико га jе могуће изградити, могао би послужити за
теоретску и филозофску дискусиjу о проблему, а не и за
примену на конкретне прорачуне. Стога се, за практичну
примену, граде модели коjи обjашњаваjу само jедно,
наjвише неколико своjства поjаве земљотреса и
понашања конструкциjа. Зато jе могуће, за исту поjаву,
дефинисати више модела, сваки подjеднако добар за
своjу намену. С друге стране, то jе разлог што jедан
модел може обjаснити неку поjаву, а други не.

Математички модел сеизмичког ризика, чиjи jе
шематски приказ дат на слици 1, представља jедан такав
модел. Он омогућуjе теоријску и квантитативну анализу
вероватносних карактеристика поjаве земљотреса
одређеног интензитета за разматрано подручjе или
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Слика 1- Шематски приказ анализе сеизмичког ризика
Figure 1. Seismic risk assessment diagram
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локациjу за одређени временски период, као и анализу
понашања конструкциjе за време деjства земљотреса,
кроз примену сеизмичких прописа и основних принципа
асеизмичког проjектовања.

Комбиновањем параметара сеизмичког хазарда, са
параметрима конструкциjе, дефинисаним кроз
асеизмичко проjектовање и прописе за проjектовање и
грађење на сеизмичким подручjима, могуће jе
формулисати решење проблема, донети одлуку о нивоу
прихватљивог сеизмичког ризика и изабрати оптималну
конструкциjу. 

Критериjум оптимизациjе представља минимизовање
оштећења конструкциjе кроз проjектовање, усаглашено
са поjединим захтевима, из шеме на слици 1. У сваком
случаjу, потребно jе испитивање различитих алтернатива
за проjектовање и избор jедне коjа се, у конкретном
случаjу, наjбоље подудара са критериjумом
оптимизациjе. Таква оптимизациjа укључуjе итеративни
процес, где сукцесивне итерациjе имаjу за циљ
доношење одлуке о избору оптималне конструкциjе, на
рационалноj и реалистичкоj основи.

Оваквим поступком могуће jе одредити вероватносну
(статистичку) расподелу, како за поjедине параметре
кретања тла, тако и за динамичко понашање и реакциjу
конструкциjе.

Сваки од напред поменутих аспеката, укључених у
анализу сеизмичког ризика, у погледу теоријских и
практичних поступака за њихово решење, представља
посебан проблем истраживања, коjи се треба третирати и
решавати посебно, а потом укомпоновати у глобални
модел.

3. СЕИЗМИЧКИ ХАЗАРД

Термином сеизмички хазард дефинише се
вероватноћа настаjања земљотреса у одређеном региону
за одређени временски период. С обзиром на случаjни
карактер поjаве земљотреса, следи да jе дефинисање
сеизмичког хазарда помоћу детерминистичких метода
немогуће, већ се за његово проучавање мораjу
применити методе теориjе вероватноће и математичке
статистике.

Анализа сеизмичког хазарда састоjи се из следећих
истраживања:

Сакупљање емпиријских података о сеизмичким и
тектонским карактеристикама разматраног подручjа,

дефинисање сеизмичких извора,
дефинисање модела сеизмичности,
одређивање честине (фреквенциjе) земљотреса за

сваки сеизмички извор посебно,
избор аналитичког израза за опадање интензитета

земљотреса са удаљеношћу од сеизмичког извора,
избор модела за вероватносно предочавање -

генерисање поjаве земљотреса,
прорачун вероватноће поjаве земљотреса за

временски интервал t,
дефинисање очекиваних деjстава земљотреса и

њихове просторне и временске дистрибуциjе по
поjединим параметрима кретања тла (убрзање, брзина,
померање и време траjања).

На слици 2 дат је шематски приказ методе анализе
сеизмичког хазарда.

У даљем тексту, практична примена анализе
сеизмичког хазарда, биће приказана коришћењем
улазних параметара и резултата, добијених за једну
локацију у Босни и Херцеговини.

У практичном поступку то значи, за разматрано
подручје, у пречнику од min. 100 km, сакупљају се сви
постојећи подаци - по потреби изводе се и допунска
регионална и детаљна истраживања о сеизмичким и
тектонским карактеристикама подручја (сл. 3), и на
основу њих, дефинишу се сеизмички извори и модел
сеизмичности подручја (сл. 4). За сваки сеизмички извор
одређују се његове границе и честина (фрекфенција)
земљотреса. Графички приказ регресије честине
земљотреса дат је на сл. 5. 

Следећи корак у анализи сеизмичког хазарда је избор
аналитичког израза за опадање интензитета земљотреса
са удаљеношћу од сеизмичког извора, тзв. функције
атенуације. Од великог броја постојећих, у литератури,
аналитичких израза за опадање максималне амплитуде
убрзања тла са удаљеношћу, наводимо само три
најчешће коришћена израза:

1 Естева:
a = 5000 * exp(0.8*M) * (Rh + 40)-2.0
2 Стаматовска:
a = 299.17 * exp(0.559*M) * (Rh + 20)-1.145
3 Ambraseys:
l o g ( a ) = - 1 . 0 6 + 0 . 2 4 5 * M - 0 . 0 0 0 4 5 * ( R 2 + h 2 ) 1 / 2 -

1.06*log(R2+h2)1/2
где је:
a – максимална амплитуда убрзања тла (cm/s2)
Rh – хипоцентрална удаљеност од сеизмичког извора

до локације (km)
M - магнитуда земљотреса
На крају се бира модел за вероватносно

предочавање-генерисање појаве земљотреса, и за овај
модел постоји више израза у литератури (Poisson-ов
модел, Марков модел, Gаuss-ов модел и др.).

Комбиновањем параметара коjи дефинишу сеизмички
извор у зависности од честине (фреквенције) земљотреса

Слика 2 - Шематски приказ анализе сеизмичког хазарда
Figure 2. Seismic hazard assessment diagram
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и опадањем максималног интензитета с удаљеношћу од
извора, уз примену вероватносних модела за генерисање
поjаве земљотреса (у већини случаjева користи се
Poisson-ов, или, ређе, Марков процес) могуће jе
формулисати решење.

Одређивање функциjе кумулативне дистрибуциjе
(FKD) максималних убрзања тла P[А>а,t] представља
jедно од могућих решења проблема сеизмичког хазарда
(сл. 2). Ова функциjа зависи од два параметра: време и
простор. На пример, за дату локациjу, вероватноћа
P[А>а], да ће максимално убрзање (А), премашити
одређено ниво убрзања (а), расте са временом. Другим
речима, што је дужи временски период (период
изложености сеизмичком деjству), то jе већа вероватноћа
да ће максимално убрзање премашити одређени ниво
убрзања.

Параметри коjи дефинишу сеизмички хазард,
односно вероватност поjаве земљотреса су: кумулативна
дистрибуциjа вероватности максималног убрзања тла
(сл. 6), повратни период земљотреса одређеног
интензитета и ниво вероватности максималног убрзања
тла у зависности од повратног периода.

Ове параметре користимо у практичне сврхе и то: за
израду карата сеизмичког хазарда (сл. 7) и за израду
диjаграма повратног периода максималних убрзања тла
за поjедине локациjе (сл. 8).

Наjбољи начин за презентовање сеизмичког хазарда,
односно дистрибуциjу поjединих параметара кретања тла
за одређено географско подручjе jе карта сеизмичког
хазарда на коjоj се ефекти земљотреса приказуjу у
наjпогодниjем облику у зависности од намене карте.
Сматра се, да је максимално убрзање тла, за различите
повратне периоде и нивое вероватности, наjупо -

Слика 3 – Сеизмотектонска карта ширег подручја истраживане локације
Figure 3. Seismotectonic map of studied area and surroundings

Слика 4 – Епицентрална карта и модел сеизмичности 
ширег подручја

Figure 4. Epicentral map and seismicity model of studied 
area and surroundings



савремено градитељство година I, број 02 - 2009

024

требљивиjе за анализу и проjектовање конструкциjа.
Потребне информациjе, за израду ових карата, добијамо
преко функциjе кумулативних дистрибуциjа максималних
убрзања тла.

Практични значаj диjаграма повратних периода
максималних убрзања тла састоjи се у томе што се
помоћу њих може одредити и упоредити релативна
сеизмичка активност и ниво сеизмичког ризика поjединих
локациjа.

Дакле, помоћу ових параметара можемо, углавном,
дефинисати ниво сеизмичког хазарда, као и његову
практичну примену, о чему ће детаљниjе бити говора у
даљем тексту.

4. ЕЛЕМЕНТИ СЕИЗМИЧКОГ РИЗИКА 
У АСЕИЗМИЧКОМ ПРОJЕКТОВАЊУ

Основни параметри сеизмичког хазарда, дефинисани
преко аналитичких и графичких односа (сл. 6) између
максималних убрзања тла и одговараjућих повратних
периода, пружаjу могућност сагледавања сеизмичности
jедне локациjе и њена упоређења са глобалном
сеизмичношћу подручjа. Међутим, коришћење само ових
односа, односно њихових резултата, ниjе довољно за
асеизмичко проjектовање, базирано на методи
сеизмичког ризика. Овде недостаjу параметри од битног
значаjа за рационално проjектовање као што су:
експлоатациони период обjекта, намена и важност
обjекта у постземљотресним приликама, ниво
прихватљивог сеизмичког ризика итд.

Следећи корак у дефинисању сеизмичког ризика jе
укључивање ових параметара у моделу сеизмичког ризика. 

То чинимо коришћењем биномне дистрибуциjе
вероватноће појаве „k“ успешних настана и „n“
независних проба са вероватноћом успеха „i“ у свакој
проби која је у општем облику дата са:

из чега произлази да је:

= вероватноћа нултих успешних настана „n“ пробе

Слика 5 – Регресија честина земљотреса за сеизмички 
извор Бања Лука

Figure 5. Earthquake frequency regression for Banja Luka 
seismic source

Слика 8 – Дијаграм повратних периода - убрзања
Figure 8. Recurrence periods – acceleration diagram

Слика 6 - Кумулативна дистрибуциjа вероватноће
Figure 6. Cumulative probability distribution

Слика 7 – Карта максималних убрзања за повратни 
период од 475 година

Figure 7. Map of maximum accelerations for 475-year 
recurrence period



За различите вредности експлоатационог периода
обjекта и нивоа прихватљивог ризика добијамо
одговараjуће вредности повратног периода. Графички
приказ ових односа дат jе диjаграмом на сл. 9, коjи
представља узаjамну зависност нивоа ризика,
експлоатационог периода обjекта и повратног периода
земљотреса. Ови диjаграми су просторно независни и
употребљиви за сваку локациjу у било коjем подручjу, уз
услов да су од раниjе израђени диjаграми повратних
периода максималних убрзања тла за размотрену
локациjу.

На основу ових диjаграма могу се одредити проjектни
сеизмички параметри - максимална убрзања тла - коjи
одговараjу експлоатационом периоду обjекта и нивоу
сеизмичког ризика. Другим речима, могуће jе дефинисати
сеизмичко оптерећење као функциjу повратног периода и
нивоа вероватноће непремашивања проjектних
параметара у току експлоатационог периода. На оваj
начин долазимо и до дефинициjе нивоа сеизмичког
ризика или вероватноће премашивања проjектних
параметара.

С обзиром на то да jе практички немогуће, а и
економски неоправдано да се, свим обjектима обезбеди
кроз проjектовање и грађење, подjеднака заштита од
оштећења и рушења, потребно jе све обjекте класи -
фиковати по категориjама у зависности од њихове
намене и важности, и за њих дефинисати ниво при -
хватљивог ризика.

4.1. НИВО ПРИХВАТЉИВОГ СЕИЗМИЧКОГ 
РИЗИКА

У постоjећим прописима - Правилнику о техничким
нормативима за изградњу обjеката високоградње у
сеизмичким подручjима, извршена jе категоризациjа
обjеката у зависности од њихове намене и важности за
време и после деjства земљотреса. За овако дефинисане
категориjе обjеката, а уважавањем свих принципа методе
сеизмичког ризика, о коjима jе било напред речи, у оквиру
овог рада, направљен jе покушаj да се конкретниjе одре -
ди ниво прихватљивог ризика. Код тога су разматрани

случаjеви поjаве умерених оштећења за тзв. „проjектни
земљотрес“ и поjаве тешких оштећења, односно
неупотребљивости обjеката за тзв. “максимални
земљотрес“. У табели коjа следи приказане су
предложене вредности за нивое прихватљивог ризика, за
експлоатациони период за поjедине категориjе обjеката и
за одговараjући повратни период поjаве max. убрзања
земљотреса.

Напомињемо да вредности у колони 2 и 3
представљаjу ориjентационе вредности базиране на
пракси и искуству поjединих земаља, а пре свега САД, а
да вредности у колони 4 и 5 представљаjу заокружене
вредности добијене рачунским путем, коришћењем
диjаграма на слици 3 и познатих формула из теориjе
вероватноће. Односи вредности нивоа прихватљивог
ризика за поjедине категориjе обjеката су у корелациjи са
коефицијентом категориjе обjеката K0. У принципу
вредности ризика мораjу бити веома мале за све обjекте I
и I I  категориjе и релативно високе за обjекте II I
категориjе. Ризик од тоталног рушења обjеката, нарочито
I и II категориjе, мора, у правом смислу речи, бити
елиминисан из прописа, увођењем посебних захтева о
начину и квалитету проjектовања и извођења обjеката, о
квалитету употребљеног материjала итд. Обjекти ван
категориjе и IV категориjе нису анализирани с обзиром на
њихов значај.

Од горе изнесених примера jасно jе, да jе главна
предност ове методе што се може доследно сачувати
ниво прихватљивог ризика за одређени обjекат,
независно од подручjа у коме ће се градити. Варирањем
параметара, као што су експлоатациони периоди и ниво
прихватљивог ризика, може се прорачунати ниво
максималних убрзања путем трансформациjе повратног
периода. Предложени ниво проjектних максималних
убрзања у функциjи вредности инвестиционих улагања и
важности обjекта треба да има доминантну улогу код
доношења одлуке за прихватљиви ниво ризика и његову
доследну примену у процесу проjектовања (сл. 10).

4.2. ПОНАШАЊЕ КОНСТРУКЦИJЕ

Методологиjом се предлаже да се анализира
понашање конструкциjе приликом сеизмичке изложености
са циљем да се изврше статичка предвиђања
потенциjалног оштећења одређене конструкциjе. Да би се
извршила таква предвиђања, потребно jе узети у обзир
сеизмичку реакциjу и њену корелациjу са потенциjалним
оштећењем.

Рационално проjектовање, односно процена
вероватних сеизмичких утицаjа, мора бити базирана и на
елементима методе сеизмичког ризика, с обзиром на
природу поjаве и узроке земљотреса, коjи увек криjу у
себи опасност од прекорачења очекиваних и рачунски
одређених сеизмичких утицаjа. Тим више ако се има у
виду досадашње искуство у асеизмичком проjектовању, с
обзиром на познати начин одређивања проjектних
сеизмичких сила. Из овога произилази потреба о увођењу
одређених елемената рационалности помоћу теориjе
вероватноће и анализе сеизмичког ризика, а пре свега у
дефинисању проjектних сеизмичких параметара:
коефициjената сеизмичности Кс и проjектног и
максималног земљотреса.

Елементе рационалности и ризика потребно jе
третирати кроз прописе на jедан адекватан начин, тj.
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Слика 9 - Зависност повратног периода убрзања од
експлоатационог периода обjекта и нивоа сеизмичког ризика

Figure 9. Correlation of recurrence period of acceleration and
exploitation period of structure and seismic risk level
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Табела 1 - Вредности прихватљивог ризика за проjектни земљотрес

Table 1. Acceptable risk variables for design earthquake

Табела 2 - Вредности прихватљивог ризика за максимални земљотрес
Table 2. Acceptable risk variables for maxium magnitude earthquakes

Слика 10 - Проjектни сеизмички параметри
Figure 10. Seismic design parameters



потребно jе анализирати понашање конструкциjе обjеката
изложених деjству земљотреса, са циљем да се утврде
статистичка предвиђања потенциjалних оштећења за два
критериjума. Анализа оштећења конструкциjе мора да
буде базирана на jедном прихватљивом нивоу ризика,
односно нивоу поузданости поjаве земљотреса и то:

а) За земљотрес умереног интензитета или
такозвани „проjектни земљотрес“ коjи се може jавити у
експлоатационом периоду обjекта jеданпут или више пута
и за коjи се степен оштећења може контролисати и
дефинисати у фази проjектовања. Проjектним
земљотресом су дефинисани сеизмички утицаjи за коjе
треба обезбедити сеизмичку стабилност основног
конструктивног система обjекта, узимаjући у обзир
нелинеарно понашање обjекта и допуштаjући његова
незнатна конструктивна и неконструктивна оштећења.

б) За jаки, катастрофални земљотрес или
такозвани „максимални земљотрес“ за коjи постоjи мала
вероватноћа да се поjави у експлоатационом периоду
обjекта, али коjи се ипак може поjавити. Максималним
земљотресом су дефинисани сеизмички утицаjи потребни
за проверу сеизмичке стабилности основног
конструктивног система обjекта, узимаjући у обзир
нелинеарно понашање обjекта и допуштаjући већа
оштећења конструктивних и неконструктивних елемената,
али коjа не угрожаваjу општу стабилност обjекта, тj. не
могу довести до његовог рушења.

Сеизмолошка карта, коjа jе саставни део прописа,
треба да пружи све информациjе о горе поменутим
критериjумима. Међутим, ова карта, из више обjективних
разлога, не може да обезбеди све ове информациjе. Из
тих разлога потребно jе помоћу детаљних инжењерско-
сеизмолошких истраживања, за сваку локациjу (град),
обезбедити, односно израдити графиконе средњих
максималних вредности параметара земљотреса, за
различите повратне периоде. Осим тога, потребно jе
дефинисати и ниво прихватљивог ризика за поjаву
земљотреса, за поjедине локациjе, у зависности од
намене и категориjе обjекта.

Сеизмичка реакциjа конструкциjе обично се односи на
деформациjе конструкциjе, на  инерционе силе
конструкциjе, као и на напрезања конструктивних
компонената. Очигледно jе, да су потенциjално оштећење
и губици резултат прекомерне реакциjе па су прорачуни
реакциjе од велике важности. Реакциjа (одговор) одређене
конструкциjе треба да се прорачуна коришћењем
вероватног сеизмичког оптерећења и динамичких
својстава конструкциjе. Супротна деjства прекомерних
реакциjа, на различите обjекте, односно њихове
компоненте, обично су означена као оштећења. Оштећења
се углавном састоjе из две категориjе: конструктивна и
неконструктивна. Конструктивно оштећење укључуjе
оштећење компоненти конструкциjе коjе обезбеђуjу зграду,
способношћу да буде отпорна на хоризонтална и
вертикална оптерећења. Категориjа неконструктивних
оштећења укључуjе оштећења осталих компонената
обjекта (углавном архитектонске компоненте). Губитак
представља резултат оштећења и састоjи се из две
категориjе: одређени и неодређени. Jасни (одређени)
губици су дефинисани трошењем инвестиционих
средстава као резултат оштећења, док се неодређени
губици углавном састоjе из повреда или људских губитака,
због чега ниjе могућа одговараjућа квантификациjа.
Предлаже се да се одреди одговараjућа корелациjа између

реакциjе конструкциjе и оштећења обjеката. Оштећења и
губици исто тако треба да се повежу, а да се те корелациjе
користе за вероватносно процењивање потенциjалног
оштећења и губитака приликом сеизмичког оптерећења.

4.3. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА

Доношење одлука jе важан интегрални део сваког
инжењерског проjектовања, посебно кад jе у питању
асеизмичко проjектовање важних конструкциjа. Анализа
одлука jе неопходна за решавање таквих питања, као што
су: (1) коjи су сеизмички терени погодни за грађење, (2) коjа
алтернатива за проjектовање jе наjпогодниjа итд. Главни
циљ анализе одлука jе да се одреди оптимално
проjектовање уз минимални ризик. Постоjе три главна
елемента такве анализе: (1) проучавање сеизмичке
изложености, (2) броj алтернатива за проjектовање и (3)
критериjум оптимизациjе. Различите алтернативе за
проjектовање се састоjе из коришћења различитих
конструктивних материjала, различитих шема итд.
Критериjум оптимизациjе представља минимизациjу
оштећења и усаглашавање са другим проjектним
критериjумима. У сваком случаjу, потребно jе испитивање
различитих алтернатива за проjектовање и избор jедне коjа
се наjбоље подудара са критериjумом оптимизациjе. Таква
оптимизациjа укључуjе итеративни процес, где сукцесивне
интеракциjе имаjу за циљ тежњу ка оптималном
проjектовању. Поjава земљотреса и понашање констру -
кциjе, као аспекти предложене методологиjе, треба да
користе анализи последица и доношењу одлука на
рационалноj и реалистичкоj основи.

Доношење одлука jе од велике важности приликом
проjектовања важних конструкциjа од значаjа за друштвену
заjедницу, односно већу групу људи. У таквим ситуациjама,
потребно jе да се прави разлика између улога инжењера
као стручњака и као члана друштвене заjеднице. Краjња
одлука о томе да ли да се прихвати или одбаци
алтернатива о потенциjалноj опасности, расположивости
средстава и потреби друштва су одговорност саме
друштвене заjеднице, док инжењер у томе учествуjе као
члан те заjеднице. Међутим, одговорност инжењера треба
да се односи на примену научног и техничког знања за
рационалну анализу сложених ситуациjа и да служи
заjедници приликом доношења коначног решења.
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ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ИЗГРАДЊА И КОРИШЋЕЊЕ СПОРТСКО 

- РЕКРЕАТИВНИХ КОМПЛЕКСА 
Резиме: 

Рад је намењен различитим категоријама корисника – стручњацима из области планирања, пројектовања и
изградње спортско-рекреативних садржаја, инвеститорима, руководиоцима и планерима из локалних самоуправа,
спортским радницима, те свима који су укључени у процесе планирања и доношења одлука у овој области.
Рад третира комплексност утицајних фактора у континуираном процесу од планирања и пројектовања, преко
изградње и опремања, до коришћења и трансформација у времену и простору.
У првом делу тежиште рада је на процесу планирања, у другом делу тежиште рада је на процесу пројектовања,
док је у трећем делу рада дат приказ спортско-пословног комплекса „Millennium“ у Вршцу.
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THE PLANNING, DESIGN, 
CONSTRUCTION AND USE OF SPORTS
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Summary

The paper is intended for different categories of users – experts in the areas of planning, design and construction of sports and recre-
ational facilities, investors/employers, managers and planners from local self-governments, sports workers, and all those involved in
the processes of planning and decision-making in this field. The paper deals with the complexity of the factors impacting the continu-
ous process involving planning and design, construction and equipping, as well as utilization and transformations in time and space.
In the first part, the focus of the work is on the process of planning; in the second, the paper focuses on the process of design; finally,
the third part presents the sports and busines complex ‛Millennium’ in Vršac.
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ПЛАНИРАЊЕ СПОРТСКО-
РЕКРЕАТИВНИХ КОМПЛЕКСА

Први корак у осмишљавању спортско-рекреативних
комплекса је дефинисање програма, одређивање
његових свеукупних потреба у просторном и грађеви -
нском смислу, али такође и у смислу процењивања
његових будућих односа са непосредном околином и
локацијом на којој ће се налазити, као и широм средином. 

Тек по дефинисању тих иницијалних параметара и
процењивању међуутицаја и могућих узајамних дејстава
комплекса и околине, могуће је започети процес
планирања спортско-рекреативног комплекса. 

Ми тај процес планирања схватамо као процес
конкре тизовања и хармонизације захтева који се тичу
животне средине, функционисања и коришћења, као и
његове укупне економије, али свакако узимајући у обзир
културне и материјалне вредности и чињеницу да ће
планирање за неку друштвену активност утицати на саму
ту активност. 

Главни аспекти које у процесу планирања СРК треба
размотрити су:

избор локације
утицај на урбанизам, утицај градске средине
утицај на животну средину, утицај окружења
специфични аспекти, регионалне и локалне
посебности
општа диспозиција и организација
учешће локалне заједнице

1. ИЗБОР ЛОКАЦИЈЕ 

За сваки спортско-рекреативни комплекс, као и за
сваки спортски објекат, чија се градња планира, аде кватан
избор локације је пресудан за његову афирмацију и
прихватање од стране јавности, за обим инвестиција,
коришћење и дру штвени и економски опстанак, дакле, за
његову одрживост.

1.1. ВЕЛИЧИНА

Величина и димензије локације морају да буду такве
да омогуће оптималну диспозицију програма и
технологије у простору, правилну оријентацију објеката и
отворених простора и површина у комплексу, потребан
простор за паркирање и без негативног утицаја на
градско ткиво.

Површине које су потребне за објекте у комплексу
дефинишу се технолошким и програмским задацима, док
се урбанистички параметри одређују претходним
плановима и условима, прописима и стандардима из ове
области. 

Паркинг простор варира у зависности од реалних
економских могућности средине у којој се ради, али такође
његов капацитет мора да буде у складу са важећим
прописима, који такође варирају од земље до земље, а
често и од града до града.

1.2. ДИСПОЗИЦИЈА

Код дефинисања величине и габарита урбанистичке и
грађевинске локације, мора се размотрити неколико
аспеката, као што су:

градски простор или приградска зона
јавни саобраћај 
прилазне комуникације
ресурси, прикључци, комунална инфраструктура
власништво над земљиштем и вредност грађеви -

нског земљишта
Градски простор или приградска зона? Урбани

простор или простор предграђа?
Локација СРК и оријентација објеката у комплексу ће

бити под великим утицајем карактеристика зоне у којој се
планирају.

У случају урбаног подручја, биће ограничења у
погледу величине расположивог простора и високе цене
земљишта, тешкоћа са саобраћајем, као и са капацитетом
расположиве инфраструктуре, те слободним прикључци -
ма, што мора да се узме у обзир и што може битно да
утиче на укупне трошкове и пројекат.

У случају приградске зоне (подручја предграђа,
амбијенти ван града), расположиво земљиште можда
неће бити проблем, али постојећа инфраструктура и
опремљеност, комунални прикључци и мрежа путева и
саобраћајница могу да буду проблеми који ће утицати на
доступност, посећеност, те на трошкове основне
инфраструктуре и услуга. 

2. УТИЦАЈ НА УРБАНИЗАМ

С обзиром на чињеницу да спортско-рекреативни
комплекси и објекти, заједно са припадајућим паркинг
простором, заузимају велику површину, они имају значајан
утицај на место, средину или град у коме се налазе.

Могуће је издвојити најмање три типа утицаја: 
друштвени утицај
економски утицај
физички утицај

2.1. ДРУШТВЕНИ УТИЦАЈ

Зависно од врсте, величине спортско-рекреативних
комплекса и објеката, као и начина и учесталости
коришћења, он ће утицати на начин живота становништва
непосредног окружења јер ће привлачити и окупљати
велики број људи - гледалаца спортских такмичења,
посетилаца и корисника, рекреативаца, такмичара, деце и
старијих грађана, и то свакодневно током читаве године.

Осим тога, зависно од типа објекта и власништва, као и
од начина његовог коришћења, СРК може да изврши значајан
утицај на начин живота и промену начина живота омладине и
становника из окружења.Стамбено подручје у непосредној
околини СР комплекса може доживети значајне социјалне
утицаје, па и трансформације, док се у комерцијалној сфери
утицај најчешће одражава на врсту комерцијалних и
пословних активности које ће бити заступљене у близини
оваквих комплекса или у њима. Ови су процеси утицаја
развојни и узајамни, и у целини дају позитивне ефекте и у
сфери спорта и рекреације, и у сфери пословања. 

Стога новија светска пракса, а у последње време и
код нас, показује тренд симбиозе ових делатности. 

2.2. ЕКОНОМСКИ УТИЦАЈ

Куповина велике локације за градњу и изградња
великог објекта имаће више економских утицаја на град
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или на неки његов сектор, зависно од величине града.

Примарни утицај представља цена саме грађевинске
локације за градњу и земљишта око ње, што ће природно,
бар у почетку, условити повећану вредност, а на дуги рок
би могло да значи смањење вредности уколико објекат
доводи до значајних промена у друштвеном животу и
урбаном ткиву или градском језгру, и уколико временом
дође до негативних ефеката, услед лошег одржавања или
погрешног управљања.

Промена вредности земљишта СРК утицаће на
вредност околног земљишта до одређеног растојања, а у
зависности од саобраћајних и пешачких токова, чиме ће
се мењати вредност одређеног сектора града или чак
целог града, у зависности од његове величине (мањи
градови).

Присуство људи, возила и аутобуса у непосредном
окружењу утицаће на честе промене пословних и
комерцијалних активности у близини самог спортског
комплекса и у околини, до одређене раздаљине.

Мењаће се и вредност постојећих објеката, а у неким
случајевима промениће се намена и функција објеката у
окружењу. Најчешће стамбене зоне трпе највеће промене,
позитивно или негативно, зависно од популарности и
начина коришћења комплекса спорта и објеката у њему. 

У случају великих објеката у урбаном окружењу
(градска средина), изградња транспортних система и
мреже саобраћајница, нових путева и обезбеђење
инфраструктуре, може да кошта исто или чак више од
изградње самих објеката, услед вредности грађевинског
земљишта и могућих техничких проблема.

2.3. ФИЗИЧКИ УТИЦАЈ

Изградња нових путева, или реконструкција постојеће
саобраћајне мреже и транспортних система, по правилу
врше велики утицај у сектору града у коме се објекат
гради, а могу утицати и на ширу област у којој је СРК
лоци ран.

Слично као у случају економских утицаја, физички
утицај пратећих система може да буде већи од утицаја
самог комплекса и припадајућих објеката, а у смислу
трансформација подручја и урбаног ткива, као и дуго роч -
них развојних процеса.

3. УТИЦАЈ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

За сваки велики комплекс, па тако и комплекс спорта и
рекреације, утицај животне средине, као и утицај на
животну средину, мора бити пажљиво проучен. 

Сви многобројни аспекти могу да се поделе на два
основна фактора:

природна животна средина
изграђена животна средина (окружење)

3.1. ПРИРОДНА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Аспекти који морају да се размотре у погледу природне
(животне) средине, а који се тичу диспозиције и избора
локације, као и пројектовања и изградње су следећи:

Геоморфолошки аспекти 
Орографски аспекти, опис рељефа
Водоснабдевање

Климатски аспекти
Биотички аспекти (флора и фауна, девастација)

Зависно од локације комплекса и објеката и његове
величине, услед чињенице да они обично заузимају
значајну територију, доћи ће до неповољних утицаја на
постојећу флору и фауну, а такође може довести до
девастације подручја, коју треба избећи и контролисати
колико год је то могуће, а флору и фауну обновити након
изградње.

3.2. ИЗГРАЂЕНА ЖИВОТНА СРЕДИНА
(ОКРУЖЕЊЕ)

Нове интервенције морају поштовати затечену и већ
формирану, изграђену и уређену средину, амбијент,
окружење. 

Мора се поштовати све што је пре нас створено или
од природе дато, као наслеђене вредности. Ове вре -
дности пажљивим планирањем и изградњом ваља чувати
и унапређивати, те предати онима који после нас долазе,
будућим генерацијама. Исто онако како смо и ми насле -
дили од наших претходника. 

Морају се препознавати, уважавати и поштовати
карактеристике и специфичности подручја и места на
којима се изградња планира, као и важећи урбанистички
прописи.

Анализа могућих утицаја и последица које ће
планирани комплекс проузроковати својом изградњом и
функционисањем, треба да обухвати следеће:

- Карактеристике објеката
Нарочито је важно размотрити карактеристике

објеката у случају да се налазе у зони културног наслеђа
историјских вредности, или у стамбеним подручјима. 

Систем путева и саобраћајница
Није ретко да се у функцији планирања спортско-

рекреативних комплекса мења или прилагођава
саобраћајна мрежа. Тада је изузетно важно проценити и
дефинисати степен тих измена и начин како је могуће
контролисати и ограничити могуће промене свакодневног
живота, који већ функционише у подручју.

- Комуникације и саобраћај
Аналогно мрежи путева и саобраћајница, и овде се

морају узети у обзир јавни саобраћај и кретање возила. 
- Инфраструктура, прикључци и системи опслуживања
Потреба за енергијом и водоснабдевањем великог

спортског комплекса значајно ће утицати на постојеће
капацитете, посебно уколико ови садржаји нису у тој зони
планирани. Стога и ова област тражи темељне
прелиминарне анализе. 

4. СПЕЦИФИЧНИ АСПЕКТИ 

Одређени аспекти специфични за спортско-
рекреативне комплексе чија се изградња планира, морају
да се анализирају и то у смислу:

дефинисања спортова
дефинисања активности

Дефинисање спортова - важно је тачно дефинисати
која ће се спортска такмичења одржавати у комплексу и
припадајућим објектима, као и комплементарним
објектима за тренинг, затвореним или отвореним.

Дефинисање активности - спортски комплекс, зависно
од локације и диспозиције, власника и могућности
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управљача, може да обухвати значајан обим других
комплементарних активности, повремених или сезонских,
као што су концерти, сајмови, јавна окупљања. 

Такође ваља поменути допунске сталне активности,
као што су ресторани и други угоститељски садржаји,
комерцијалне делатности, пословање, хотели, специфи -
чно становање, едукација, спортско-истраживачке
делатности и др.

5. ОПШТА ДИСПОЗИЦИЈА И ОРГАНИЗАЦИЈА

Након проучавања, анализирања и разматрања
многобројних различитих аспеката, треба да се дефинише
општа диспозиција пројекта, чију подлогу чине следећи
аспекти:

алтернативне локације за изградњу и променљиве
вредности

локални прописи
општа оријентација
критеријуми за избор
алтернативне локације градње и променљиве

вредности.
Све претходне студије и истраживања биће

коришћене при анализи алтернативних локација градње и
избор најпогодније средине са сетом оптималних услова,
а узимајући посебно у обзир аспекте окружења,
коришћења и економије.

Локални прописи.
Сваки град има своје урбанистичке прописе који се

односе на степен израђености, висину изградње,
слободне површине, број паркинг места у односу на
капацитет и, у неким случајевима, прописи дефинишу
карактеристике изградње објеката (грађевински
стандарди, грађевинска правила и сл.); ова се правила
морају поштовати и утицаће на процес планирања и
пројектовања.

Општа оријентација.
У случају спортских комплекса и објеката, од

суштинске је важности оптимална (најбоља) оријентација
спортских објеката и површина, нарочито за отворене
терене и објекте.

Критеријуми за избор
Важно је, као и увек у планирању, претходно утврдити

основне критеријуме који ће утицати на избор опште
диспозиције спортско-рекреативног комплекса, тако да се
одлуке не доносе без објективних добро аргументованих
разлога.

6. УЧЕШЋЕ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Међународно искуство говори да у већини земаља у
развоју, код одлучивања око планирања и изградње новог
комплекса спорта и рекреације, локална заједница или
општина не учествује у одлучивању. 

Зависно од степена ангажовања општине у процесима
планирања и развоја града, могуће је и њено учешће у
коначном усвајању варијантног решења и утврђивању
концепта планирања и изградње будућег спортско-
рекреативног комплекса.

Ово учешће може да обухвати:
квалификоване појединце
тимове или удружења из локалне заједнице

локалне, регионалне или националне огране власти
професионалце из области спорта 

Учешће локалне заједнице или општине може да буде
корисно за дефинисање исправности предлога, процену
одговарајућег будућег коришћења са бројним ефектима,
афирмацију будућег комплекса и његову бољу промоцију.

ПРОЈЕКТОВАЊЕ СПОРТСКО
-РЕКРЕАТИВНИХ КОМПЛЕКСА
1. УВОД 

Када су донете планерске одлуке и када је претходно
утврђена потреба за приступање реализацији инве -
стиционог програма и одабрана локација, ваља програ -
мски и просторно прецизније дефинисати захтеве и
садржаје будућег спортско-рекреативног комплекса. 

Дакле, ако посматрамо Пројектовање као процес
дефинисања и усклађивања културних, естетских,
функционалних, техничких, економских и друштвених
вредности и захтева спортског комплекса, тада разма -
трамо друштвено-културну стварност уз дужно
поштовање изграђене животне средине и живота грађана
у заједници. 

Процес пројектовања такође представља низ
методолошких поступака на усклађивању и синхрониза -
цији технологије функционисања, програмских захтева,
конструктивних аспеката, техничких карактеристика и
материјализације, стандардне и специфичне опреме, са
исказаним билансима по свим параметрима, специфика -
цијама, анализом трошкова и условима будуће изградње.  

Дотаћи ћемо и навести неке теме које је неопходно
размотрити, како би се на одговарајући начин дефинисао
програм и како би се прецизније одредили технички
аспекти пројекта.

интереси и потребе грађана и других субјеката
културна стварност средине
друштвено-економски услови
стање изграђене и природне средине
пејзажно-естетске (и урбане) карактеристике

амбијента 
структурални аспекти
технички захтеви
стандардна и специјална опрема
системи градње и материјали
питања трошкова
питања технологије и организације изградње

Чињеница је да ће сваки пројектант решавати проје -
ктне задатке и давати пројектна решења у складу са
личним образовањем и искуством (у пројектовању и
грађењу), користећи и „личне“ методе које је током
каријере развијао, ми ћемо разматрати стандардне и
универзалне аспекте који су значајни за област пројекто -
вања спортско-рекреативних комплекса. 

2. ТЕМА

У складу са уводним напоменама, теме које
разматрамо у овом делу рада су усмерене ка анализи
различитих аспеката пројектовања СРК, као и сугерисање
могућих алтернатива за поједине аспекте.
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3. УРБАНИ КОНТЕКСТ
Сваки велики комплекс, па тако и спортско-рекре -

ативни комплекс, од изузетног је значаја за средину у којој
се реализује.  

Стога је веома значајно у урбанистичко-просторном и
пројектантском смислу овом аспекту посветити дужну
пажњу – од опште концепције и утврђивања свих габа -
рита, композиционих поставки, обликовања волуметрије и
одређивања пропорција, преко визуелно-естетских
карактеристика, до конструктивне концепције, употребе
материјала, колористике и осветљења, сагледивости са
различитих места, и, коначно, односа према контексту у
целини.    

Неопходно је, у складу са величином и значајем
комплекса, предвидети довољно површине за
комуникације и паркинг, а такође и за зоне кретања и
окупљања свих категорија корисника. Овај аспект
разматра се у две позиције – при доласку посетилаца и

при њиховом одласку (пражњење капацитета, посебне
ситуације, евакуација и др.).

Зависно од места и положаја одабране грађевинске
локације, ови аспекти ће бити од већег или мањег утицаја.
У ванградском или полуруралном окружењу, тај утицај ће
бити мање битан, док насупрот томе, у типичном урбаном
окружењу, утицај може да буде значајан и веома битан,
посебно када се ради о центрима градова, историјским
језгрима, амбијенту заштићеног културног наслеђа.  

3.1. САОБРАЋАЈ И КОНФИГУРАЦИЈА ПУТЕВА

Пројектне одлуке у погледу приступа спортско-
рекреативном комплексу и објектима захтевају озбиљно
проучавање система саобраћаја у широј зони локације, са
одговарајућим мерењима и утврђеним ситуацијама, а у
циљу утврђивања максималних потреба у току станда -
рдних спортских догађаја и других културних манифеста -
ција, те посебно изузетних догађаја, утакмица или



шампи оната, међународних сусрета.
У ситуацији лоцирања СРК у ванградском или рура -

лном окружењу, објекти најчешће не утичу негативно на
околину, осим уколико се грађевинска локација не налази
у неком подручју које карактеришу традиционални објекти
мањих димензија, типичне регионалне или вернакуларне
архитектуре.

У сваком случају, у ситуацији посебно значајних
спортских и других догађаја, саобраћај ће представљати
„удар“ на систем саобраћаја, који може да утиче на
капацитет и проточност путева или улица, понекад и у
широј околини. Овакве анализе могу довести до закључка
о неопходности реконструкције саобраћајне мреже или
читавог саобраћајног система (специјално пројектовање,
проширење постојећих путева, реконструкција саобраћа -
јница и др.).

У случају лоцирања комплекса у урбаном окружењу,
тај утицај ће бити много већи и захтева посебне саобра -
ћајнице или путеве, што може да доведе до измена у

урбаном ткиву и да постави пред планере и пројектанте
нове задатке, а пред инвеститоре додатне значајне
издатке.

Уколико је локација комплекса спорта и рекреације у
центру града или у историјском заштићеном подручју,
проблем ће бити од огромног значаја, па се често у
оваквим ситуацијама прилази и приступи комплексу или
објектима решавају обилазницама, мостовима,
пасарелама или подземно, док се паркинг простори
решавају на више нивоа, најчешће подземно и/или испод
самих објеката.

У неким градовима (у ситуацијама) је решење
проблема саобраћаја и приступа комплексније и скупље
од инвестиције у сам објекат.   

3.2. ОБЈЕКАТ И ПАРКИРАЊЕ 

Лоцирање објеката у односу на паркинг простор
представља значајан пројектни елемент који треба имати
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у виду, те ту може да буде више приступа који ће утицати
на пројектовање, трошкове, карактер објекта, а  имаће и
значајан урбани утицај. Варијетети односа објекта и
паркинга могу се свести на четири случаја:

Паркинг простор у принципу и по  могућности треба
да буде испред комплекса или објекта (случај 1), што
омогућава лак прилаз, усмерено, безбедно и комфорно
кретање, слободнији приступ самом пројектовању,
посебно ако је у питању рурално или полу-урбано
окружење.

Објекат се налази бочно - са стране паркинг
простора (случај 2), случај у коме је објекат доминантнији
на тргу, у улици или на путу, а приступ је са једне стране
комплекса или објекта.

Паркинг је иза објекта (случај 3), у ком случају
објекат добија већи значај у односу на амбијент и
изграђену животну средину, а приступ паркиралишту би
могао да буде из неке споредне улице, непосредно иза
грађевинске локације.

Паркинг је организован на неколико нивоа испод
објекта или је део већег комплекса објеката, као што се то
врло често догађа са неким спортским комплексима и
објектима. Ово решење ће имати значајнији утицај на
околину.

3.3. ПАРКИНГ

Број паркинг места ће зависити од актуелних прописа
града и капацитета за публику.

Уобичајено је да норме прописују једно паркинг место
за стандардни аутомобил за 5 до 10 особа, зависно од
нивоа развоја дате земље, као и одређени број места за
паркирање аутобуса. 

Код лоцирања и паркирања аутобуса ваља водити
рачуна о прилазима, паркинзима, као и комуникацијама за
госте, или гостујуће навијаче. 

Уколико је спортски објекат део неког већег комплекса
намењеног спорту и рекреацији, број паркинг места ће
значајно варирати.

Концепција паркирања ће зависити од градског
система, мреже саобраћајница у непосредној околини,
тока саобраћаја, односа и приступа публике том објекту,
система контроле, безбедносних система. 

3.3.1. САОБРАЋАЈНИ ТОКОВИ

Као што је раније поменуто, токови саобраћаја, мрежа
улица и путева, као и положај грађевинске локације,
дефи нисаће организацију паркинга који треба проје -
ктовати.

Избор типа паркинг простора ће зависити од, или ће
утицати на, његове релације са функцијом објекта, органи -
зацијом технолошких целина, бројем улаза-излаза и др. 

3.3.2. КОНТРОЛА

Паркинг простор захтева осмишљавање одређених
контролних система, како би се осигурала контрола, те
коректно и безбедно коришћење.  

Такође је важно обезбедити да се приступи – улази и
излази – непотребно не мешају са текућим уличним сао -
бра ћајем.

Систем мора да омогући јасно диференцирање

саобраћајних токова аутобуса, аутомобила, интервентних
и сервисних возила.

Места аутомобила треба да буду јасно обележена, те
да се издиференцирају зоне улаза и излаза.

Контролни систем, у случају да се паркирање плаћа,
мора да буде једноставан и проточан, без непотребног
задржавања, како би се избегли саобраћајни проблеми
унутар комплекса и у околним саобраћајницама.

Систем наплате може да буде мануелан, што захтева
значајан број лица, или аутоматски, за који је потребан
једноставан систем и одговарајућа савремена опрема.

У неким случајевима, морају постојати одговарајући
простори за услужно особље, чије место и карактеристике
морају да се дефинишу у складу са климатским условима.

3.3.3. БЕЗБЕДНОСТ

Поред описаног контролног система, у ситуацијама
великих спортских догађаја неопходна је примена
допунских или специјалних безбедносних система.

Пројектом треба такође осмислити и предвидети и ове
ситуације.

3.3.4. ПОМОЋНИ ОБЈЕКТИ

За велике паркинг просторе у већим комплексима,
стандардно је потребно предвидети одређени број
помоћних објеката, као што су контролне кабине,
складишни простори, места за одлагање смећа и др.

3.3.5. ОПРЕМА ЗА УЛИЦЕ

Зависно од уређења паркинг простора и отворених
површина, често се јавља потреба за посебном урбаном
опремом, као што су клупе, заклони, жардињере,
укључујући и неопходну сигнализацију.   

3.3.6. КОРИШЋЕЊЕ

Паркинг простор, зависно од величине и концепције,
може делимично или у потпуности да се користи за
спортске активности и/или специјалне прилике.

У неким случајевима, са адекватним осветљењем,
може да се користи за популарне спортове или спортове
локалне заједнице и разне рекреативне активности. 

3.3.7. ОДРЖАВАЊЕ 

Одржавање паркинг простора мора да буде непреки -
дно, што захтева особље и буџет.

3.3.8. УПРАВЉАЊЕ

Управљање паркинг простором може да буде незави -
сно или у оквиру одржавања објекта, зависно од пројекта
и власништва.

Уколико паркинг простор опслужује спортски комплекс
и комбиновано тржни центар, хотел или трговачки
комплекс, може бити заједнички организовано одржавање.

4. КОРИСНИЦИ

Спортски комплекс, посебно велики са значајним
капацитетом за публику, имаће више врста корисника, који
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пред пројектанта постављају различите врсте захтева. 

4.1. СПОРТИСТИ

Потребе спортиста се морају посебно размотрити,
будући су они главни актери спортских активности.  

4.1.1. ТАКМИЧЕЊЕ

Такмичење укључује долазак и боравак спортиста из
различитих екипа у исто време, а  приликом такмичења и
шампионата, са више од једне врсте утакмица и уз
боравак више екипа. 

4.1.2. ЗАГРЕВАЊЕ

Загревање спортиста за такмичење је од огромног
значаја, и за то морају да постоје посебни простори. Код
неких спортова загревање представља део представе
(спектакла), и обавља се на централном терену (бори -
лишту).

4.1.3. ТРЕНИНГ

Неки спортски комплекси и објекти, посебно они који
су матична кућа одређеног тима (или код нас, спортска
друштва), треба да имају објекте за тренинге различитих
врста, зависно од спортова.

4.2. ТРЕНЕРИ

Тренери, више од једног, у случају  професионалних
спортова, треба да имају посебне, често специфичне
просторе, као што су:

канцеларијски простор
свлачионица
тоалети
тушеви.

4.3. ПУБЛИКА

Публика, као корисник, одређује многе и разноврсне
потребе, које могу да се разликују зависно од капацитета
комплекса и објеката. 

4.3.1. ВЕЛИКИ ДОГАЂАЈИ

У случају великих догађаја, који се догађају ретко, као
што је то у случају светских такмичења или олимпијских
игара, потребе публике могу да буду специфичне, чак
екстремне, и тада обухватају:

специјалне улазе
специјалне саобраћајне токове
специјалне излазе за случај опасности
амбуланту за хитне случајеве
посебне тоалете
ексклузивне угоститељске услуге
специјализоване продавнице сувенира

4.3.2. СЕЗОНСКА ТАКМИЧЕЊА

Сезонска такмичења, обично са мањим присуством
публике, захтевају посебне просторе:

тоалете
излазе за случај опасности

угоститељске услуге

4.3.3. УМЕТНИЧКИ И ДРУШТВЕНИ ДОГАЂАЈИ

Спортски комплекси и објекат, с обзиром на то да је у
питању велики простор, са одговарајућим паркингом,
тоалетима и другим просторима за опслуживање публике,
може да се користи за:

музичке концерте и спектакле
политичке скупове 
друштвена окупљања
религиозне догађаје
сајмове и изложбе

4.4. МЕДИЈИ
Спортско-рекреативни комплекси захтевају посебну

бригу у осмишљавању потреба и специфичности медија,
будући да су медији, уз своју основну информативну
улогу, управо ти који омогућавају постојање, развој и
унапређење спорта. 

Неретко се у оквиру објеката и простора спортско-
рекреативних комплекса планирају и пројектују press-
центри, ТВ студија и сл. 

4.4.1. НОВИНАРИ

Писани и електронски медији захтевају посебне и
специфично организоване просторе за праћење спортских
догађаја и, зависно од значаја такмичења, одговарајући
стандард специјалне опреме.

4.4.2. РАДИО

Радио захтева специјалне просторе, као што су
кабине и техничке инсталације.  

4.4.3. ТВ

Телевизијски пренос захтева специјалне платформе,
и/или кабине, врло добро лоциране за камере и опрему са
свим инсталацијама, пожељно без директног приступа
публике. 

4.5. ОСОБЉЕ

Зависно од значаја комплекса и објеката, у њима ће
бити одређени, некада и значајан број стално запосленог
особља, као и привремено (повремено) ангажованог
особља. 

4.5.1. КАНЦЕЛАРИЈА МЕНАЏМЕНТА

Канцеларију менаџмента, у случају великих
самосталних објеката, може да користи више лица, а у
случају мањег објекта, то може да буде мања просторија
за портира.

4.5.2. СТАЛНО ОСОБЉЕ

Стално особље, било да је канцеларијско или
помоћно особље, може да има потребу за различитим
просторима, као што су:

канцеларијски простор
тоалети
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гардеробе или ормани за личне ствари
тушеви
складиште

4.5.3. ПОМОЋНО ОСОБЉЕ

Привремено ангажовано помоћно особље за веће
догађаје, зависно од броја, може да захтева:

тоалете
просторе са орманима за личне ствари
тушеве
складишта

4.5.4. МЕДИЦИНСКО ОСОБЉЕ

У случају великих спортских догађаја, биће потребно
обезбедити медицинске службе, на лицу места, за
спортисте и за публику, са просторима као што су:

ординација за докторе и медицинске сестре
ординација за хитне случајеве
амбуланта
просторија за опоравак
тоалети
складиште

4.5.5. УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ

У случају спортских догађаја или такмичења, публика
ће захтевати угоститељске услуге, што значи просторе за:

публику
припрему хране
складиште

У великим спортским комплексима и објектима, који
могу бити повезани са тржним центром или трговачком
зоном, може да буде организован комплетан ресторан са
одговарајућом технологијом и опремом.

4.5.6. ПРОДАВНИЦЕ

У многим великим професионалним спортским
компле ксима и објектима, са значајним капацитетима за
публику, могу постојати комерцијални простори, унутар
објекта, са понудом сувенира, спортске опреме, локалних
уметничких предмета и занатских производа или сличних
артикала. 

5. ДЕФИНИСАЊЕ ПРОСТОРА
– ПРОГРАМСКИ ПАРАМЕТРИ

У претходном делу смо кроз анализу корисника изне -
ли неке од потреба за различитим просторима који могу
да буду организовани у једном спортском комплексу или
објекту.

Ти простори морају да се дефинишу анализом са
различитих аспеката, као и дефинисањем програмских
пара метара и њихових релација.

Простори се такође морају дефинисати према
критеријумима, као што су: 

врсте
Врсте простора се дефинишу и класификују по

њиховом коришћењу  
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димензије
Сваки простор ће у складу са његовом функцијом и

употребом имати одређене минималне димензије које
морају да се дефинишу у три димензије, зато што више
њих може захтевати специјалне висине, поред дужине и
ширине.

ресурси и јавни комунални прикључци
Коришћење простора и функционални захтеви

дефинишу врсту комуналних прикључака који су потребни,
као што су енергија, вода, вентилација, климатизација,
грејање, озвучење, дојава пожара, видеонадзор и др. 

опрема
Простори за специјалне намене, као што су простори

за тренинг, загревање, медицинску помоћ, угоститељске
услуге, тоалети, свлачионице за спортисте, захтевају
специјалну опрему 

материјали
Грађевински материјали, њихова употреба, као и

завршне обраде, морају посебно да се размотре, зато што
ће значајно утицати како на почетна улагања, тако и на
трошкове одржавања. 

Са становишта структуре корисника, њихових потреба
и захтева, као и функционално-технолошке организације
комплекса, питања и проблеме пројектовања у овој
области могуће је класификовати и систематизовати
према матрици коју даље разматрамо и предлажемо.

5.1. СПОРТИСТИ

Спортистима су потребни различити простори,
зависно од њихових активности.

5.1.1. Свлачионице за такмичења
5.1.2. Тушеви
5.1.3. Тоалети/санитарне просторије
5.1.4. Масажа
5.1.5. Базени за релаксацију

5.2. ПУБЛИКА

5.2.1. СЕДИШТА

Потребно је пажљиво размотрити и осмислити, те
одабрати седишта за публику. Најчешћа позиција је
директно на трибинама или са коришћењем различитих
врста столица, што ће дефинисати простор који је
потребно предвидети и пројектовати по особи (гледаоцу).

Број седишта по реду, пролази између њих ће дефи -
нисати главне комуникације, излазе за случај опасности,
као и односе са другим просторима.

Пажљиво разматрање изо-оптике (анализа визура) је
од кључног значаја, како би се свим гледаоцима
обезбедила оптимална видљивост.

У великим комплексима и објектима простори за
публику могу да обухвате посебне ложе, апартмане
различитих капацитета и услуге за власнике, или чак и за
станаре. Ови простори често се користе и као пословни
апартмани, места за састанке, забаве и сл.

Треба дужну пажњу поклонити осмишљавању
посебних простора за случај важних комплекса и објеката,
као и код посебно значајних приредби, намењених за
органе власти, посебне госте и званице, као што су
председнички или v.i.p. апартмани, v.i.p. ложе, за које могу
бити потребни специјални приступи (комуникације,

лифтови, честе и дискретне везе директно из аутомобила,
или гаража и сл.). 

5.3. МЕДИЈИ

Простори за новинаре
Кабине
Дескови
ТВ платформе
Тоалети
Комуникације и паркинзи

5.4. КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЕНАЏМЕНТ

Канцеларија менаџера
Канцеларија за односе са јавношћу
Административна канцеларија
Чекаоница
Тоалети
Складишта

5.5. ОСОБЉЕ

Канцеларија
Свлачионица
Тоалети
Складиште

5.6. ПРОСТОР ЗА МЕДИЦИНСКУ СЛУЖБУ

Амбуланта за хитне случајеве
Помоћ спортистима
Ординација
Тоалети
Складиште

5.7. РЕСТОРАНИ 

Технолошки простор, припрема хране
Сервисни простор
Простор за публику
Простор за саобраћај
Складишта

5.8. ПРОДАВНИЦЕ

Јавни простор
Изложбени простор и канцеларије
Складиште

5.9. ПРИКЉУЧЦИ И ИНСТАЛАЦИЈЕ

Електро просторије 
Грејање
Вентилација
Климатизација
Контрола и припрема воде
Противпожарни захтеви и мере
Сигурност и мере заштите у екстремним условима
Контрола озвучења
Радионице за оправке
Складишта
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5.10. ОСТАЛИ СПЕЦИЈАЛНИ ПРОСТОРИ

Специјални простори за тренинг
Едукативни простори
Трпезарија и кухиња за спортисте
Простори за спавање спортиста и услуге
Простори за реквизите и спортску опрему

5.11. СКЛАДИШТА

Општа складишта
Специјална складишта

6. ОДНОСИ ПРОСТОРА, РЕЛАЦИЈЕ
ФУНКЦИОНАЛНИХ ЗАХТЕВА

6.1. Спортски простори и спортисти
6.2. Спортски простори према просторима за

публику, услугама, ресторанима, службама,
продавницама, комуналним инсталацијама,
улазима, излазима за случај опасности.

6.3. Медији према спортским просторима,
просторима за публику, тоалетима, услуга ма,
ресторанима, улазима, излазу за случај опасно -
сти

6.4. Особље према спортским просторима,
комуналним прикључцима/инсталацијама,
ресторанима, продавницама, улазима, излазу
за случај опасности

6.5. Простори медицинских служби према спортским
просторима, просторима за пуб ли ку, улазима,
излазу за случај опасно сти

6.6. Простори ресторана према просторима за
публику, за особље, испоручиоце (достава,
смеће), улазима, излазима за случај опа сности

6.7. Простори комуналних прикључака/ инста лација
(енергија, вода, припрема воде, кана лизација,
климатизација, вентилација, озвучење, дојаве и
контроле, CSNU) према просторима за
спортисте, публику, улазима, излазима за
случај опасности 

6.8. Простори продавница према просторима за
публику, особље, испоручиоце, према улазима,
излазима за случај опасности, тоалетима

6.9. Складишни простори, спортска опрема и
материјал у спортским просторима, слу жбама,
радионицама, ресторанима, прода вницама,
према менаџменту,ко му     ни ка цијама, општим
складиштима, одржавању

6.10.Менаџмент према службама, спортским
институцијама, специјалним просторима,
ресторанима, продавницама, улазима, излазу
за случај опасности, тоалетима

6.11. Остали специјални простори
едукација
спортски тренинг
публика 
информације

просторије за одмор и спавање спортиста

7. САОБРАЋАЈНИ ТОКОВИ
7.1.  Спортисти 

такмичење
тренинг
тренери

7.2. Публика
7.3. Менаџмент
7.4. Особље, стално и повремено 
7.5. Медији
7.6. Здравствено особље
7.7. Помоћно особље
7.8. Ресторани
7.9. Продавнице

8. ФУНКЦИОНАЛНИ ДИЈАГРАМИ, 
КОЈИ СУ ДЕО ПРОЈЕКТА
8.1. Дводимензионални
8.2. Тродимензионални

9. КОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА, РЕЛАЦИЈЕ
9.1. Габарити, волумени, распони, висине,

просторне структуре
9.2. Материјали
9.3. Локалне технологије
9.4. Модерне технологије
9.5. Трошкови
9.6. Естетика, архитектура
9.7. Постојећа изграђена животна средина

10. РАЦИОНАЛНО КОРИШЋЕЊЕ ЕНЕРГИЈЕ

10.1. Пројектни концепт, 
смaрт-билдинг

10.2. Коришћење спољашњих утицаја
ветар
вегетација
надземна и подземна вода

10.3. Коришћење унутрашњих простора
односи - отворени, затворени простори
комуникације

10.4. Коришћење материјала
споља
унутра

10.5. Оријентација
10.6. Опреме и уређаји
10.7. Коришћење унутрашње 

енергије
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11. ПИТАЊА ИЗГРАДЊЕ И ГАЗДОВАЊА 
11.1. Спољашњи простори

природни
вештачки

11.2. Унутрашњи простори
11.3. Материјали/завршне обраде
11.4. Опрема, технологије, уређаји
11.5. Трошкови

почетни
дугорочни

11.6. Одржавање
11.7. Управљање 

12. ПРОЈЕКТНИ КОНЦЕПТ
12.1. Природна животна средина

геоморфолошка
климатска
биотичка

12.2. Изграђена животна средина

12.2.1. Градска средина 
историјски амбијент, контекст
вернакуларни амбијент
центар града, наслеђе, градско језгро
нови амбијенти, нови градови
постојећи прописи и норме, стандарди и леги -

слатива

12.2.2. Рурална (ванградска) средина
вернакуларна архитектура
пејзаж и вегетација
пустињска област
приморска област/плаже

12.3. ЕСТЕТСКИ АСПЕКТИ

12.3.1. Облик и форма, 
композиција

хармонична
контрастна
комбинација

12.3.2. Величина, димензије/
обим/волуметрија

12.3.3. Текстура, фактура
12.3.4. Боја, транспарентност
12.3.5. Материјали, груби, рустични,

софистицирани
12.3.6. Уређење и дизајн,

односи отвора и маса 

12.4. ТРОШКОВИ И ФИНАНСИРАЊЕ
12.4.1. Влада
12.4.2. Приватно
12.4.3. Самостално, 

комбиновано (ППП)

12.5. ОДРЖАВАЊЕ

12.6. УПРАВЉАЊЕ
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13. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР (МЕСТА, 
ВАРИЈАНТЕ И КОНЦЕПЦИЈЕ ПРОЈЕКТА)

13.1. Еколошки
13.2. Друштвено-културни
13.3. Функционални
13.4. Економски
13.5. Свеукупна процена

14. ДОНОСИОЦИ ОДЛУКА
14.1. Инвеститор

влада
приватни
комбинација

14.2. Локалне власти

14.3. Спортски ауторитети
14.4. Заједница
14.5. Невладине организације
14.6. Међународни конзорцијуми
14.7. Фондови

15. ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
15.1. Општи опис
15.2. Графичка документација 

архитектура
конструктивна/грађевинска
системи и инсталације

15.3. Техничке спецификације
опште грађевинске спецификације
архитектура

Слика 4. СПЦ Милленниум,Вршац, трг 2
Figure 4.  Sport and Bussines Center Millennium, Vršac, square 2



16.1. Друштвено-економска стварност
16.2. Подаци о националном дохотку... (нацио -

нална, индивидуална, куповна моћ)
16.3. Развој спортова, стање и процеси, тре ндови
16.4. Значај спорта, рекреације и игара
16.5. Финансирање, извори и системи

од стране владе
од стране приватних спортских клубова
од стране спонзора, реклама
из спортских прихода
из споредних прихода, од продавница, агенција

16.6. Инвеститори
величина тржишта, процене, претходне студије
трошкови, каматне стопе, цена капитала
цене карата, други приходи
публицитет, маркетинг
процена трошкова одржавања 
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техника конструкција
системи водоснабдевања
електро системи
грејање, вентилација
климатизација
озвучење 
спортска игралишта

15.4. Спецификација 
материјала и опреме
15.5. Процена трошкова
15.6. Општи буџет  

16.  АМБИЈЕНТ СРЕДИНЕ 
(ЗЕМАЉА У РАЗВОЈУ И  
ЗЕМАЉА У ТРАНЗИЦИЈИ)



СПОРТСКО-ПОСЛОВНИ 
КОМПЛЕКС „MILLENNIUM“, 
ВРШАЦ  

1. КОМПЛЕКСНОСТ ПРОЈЕКТА
„ЦЕНТАР MILLENNIUM“ 

Пројектовање спортско-пословног комплекса у
Вршцу био је изузетно изазован, деликатан и сложен
задатак .  Поред технолошких  и  функционалних
захтева, везаних за коришћење, процесе, делатности,
приредбе и спектакле, за шта је ваљало створити
оптималне услове, много пажње и енергије посвећено
је  усклађивању просторног  обликовања са
конструктивним могућностима и  захтевима,  са
захтевима бројних система инсталација и опреме.

Најсложенији послови свакако су били у домену
обликовања и стварања  урбанистичко-архитектонског
ре шења целине, синхронизовања обима изградње
пре двиђеног  за  реализаци ју  у  прво ј  етапи,  са
сложеним и оби мним програмима чија је изградња
планирана у  друго ј  и  трећо ј  етапи реализаци је
комплекса. Сложеност задатка који ми је поверен
била је у томе што је ваљало унапред сагледати,
испројектовати и на оптималан начин ускла дити
садржаје свих фаза, не само просторно и грађе вински,
већ и нивелационо, саобраћајно, уз си             нхро ни зовану
инфраструктуру, прикључке, напајања и др.

Поред питања синхронизаци је  програма и
функција, саобраћаја, опслуживања, круна напора
свакако је било смештање и уклапање огромних
волумена центра у  изузетно вредан природни
амбијент у подножју зна менитог вршачког брега,
надомак једног од најстаријих паркова, градског
вршачког парка.  

Детаљно усклађивање програма,  кретања,
волумена, нивелисање снажних маса центра, свесно
„потапање“ одређених сегмената, па и доброг дела
масе саме дворане у подземне делове стрме падине
побрђа вршачкога брега, мотивисано је жељом ка
максималном отварању и ослобађању простора,
неремећењу и незаклањању визура ка вршачком
брегу, ка зеленим масивима, посебно ка одређеним
значајним тачкама на његовој силуети  – знаменитој
Кули,  црквама. . .  И  то ,  како  са  јавних  спољних
пешачких површина, тако и из унутрашњих простора
центра и саме полифункционалне дворане.

Падина и специфично нагнут терен подножја
вршачког брега на коме је лоциран „ЦЕНТАР MILLEN-
NIUM“ искоришћени су за формирање два јавна
простора, два трга, који су заправо простори на које
се приступа лако, комфорно и директно са околних
саобраћајница, тротоара, платоа и који коначно, да и
то кажемо, чине контактне амбијенте ка спољним и
унутарњим просторима спортско-пословног
комплекса,  па и просторима по лифункционалне
дворане, као једном од најзначајнијих садржаја. 

Горњи отворени трг, то ново збориште грађана
Вршца, као најснажнији спољни просторни магнет,
има функци ју  главног  просторног  регулатора и
трансфера ка  осталим отвореним амби јентима

комплекса ,  а  такође и  ка  главном унутрашњем
простору, самом амбијенту дворане. Стога су на овом
нивоу лоцирани главни приступи публике, стога је
управо са овог простора, са простора приступног
платоа,  ове  нове „ градске  ложе“   остварен
непрекинути  ток  кретања,  стапања,  низања
психолошких  утисака ,  „естетских  сензаци ја “  и
просторних секвенци. 

Отуда у  обликовању архитектуре знача јне
стаклене фасадне површине. Спољни и унутрашњи
простор максимално су интегрисани, околни урбани и
природни пејзаж, зеленило и, посебно, специфично
вршачко  небо,  рефлекту ју  се  на  застакљеним
фасадним површинама,  ублажу јући  огромне
волумене, дајући архитектури лакоћу, прозрачност,
елеганцију,  чак метафизички ефекат лебдења и
транспарентности целе структуре. 

Отуда и ауторски избор типа стакла Planibel Blue,
плавичастог  тона,  полурефлексног ,  отуда и
опредељење за  плаву  бо ју ,  као  „носећу“  –  на
спољашњем омотачу и у унутарњим просторима. 

Љуштура објекта тако својом „истањеном“ мате -
ријализацијом постаје медијум који сједињује спољни
и унутрашњи простор,  спољну и  унутрашњу
архитектуру.   Архитектонска опна нуди безброј
променљивих сензација, током дневних и годишњих
мена и циклуса, унутрашњост је видљива споља већ у
сумрак ,  околни пе јзаж испуњава ненаметљиво
амбијент дворане, али одмерено, контролисано, не
реметећи ни најмање пажњу на борилиште или сцену.
Рефлексија неба и кретање сунца током године,
микрорељеф и изграђене градске структуре проучени
су и инкорпорирани у студију и пројекат комплекса
„ЦЕНТАР MILLENNIUM“ тако да ни у једном тренутку
не постоје ни најмање сметње спољних дешавања,
сунчевих зрака или саобраћаја на одвијање програма
и доживљавање спектакла. Градски парк, јабланови,
зелена силуета вршачког брега учествују у укупном
доживљају публике – аудиторијума... рела ксирајуће -
психолошки и визуелно. 

Тако је на делу доказано да су данас (поново)
могући и други - слободнији и хуманији концепти
обликовања великих аудиторијума, са пружањем
посетиоцима осећања контакта и недељивости са
спољним простором,  природом –  насупрот
„неприкосновеном“ (америчком) ставу да места
спектакла, спортских или уметничких, морају бити
затворени и мрачни „бункери“ у којима се производи
представа, консумира спектакл и искључиво остварује
профит.  Тако  вршачки  „ЦЕНТАР MILLENNIUM“
заправо буди сећање на амбијенталне, хуманистичке
и интегрално културолошке поруке древних грчких
арена, као места сусрета, спектакла, социјализације,
културне надградње - интеграцијом духа и тела,
природе и идеје.

Овакав приступ пројектовању и обликовању -
којим је унутарњи волумен осмишљен у непрекинутом
кон тинуитету са околним природним и створеним
амбијентом, којим је објекат оваквих волумена уткан и
„утиснут“ у тло и окружујућу природу, интегрисан са
контактним трговима, платоима и зеленим масивима,
дакле, овакав проје ктантски приступ доследно је
спроведен беско мпромисним ауторским ставом о
јединству  спољне и  унутрашње архитектуре,
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спољашњег и унутрашњег простора, или прецизније у
брисању граница између архитектуре и ентеријера - у
тежњи ка јединству и недељивости психолошких
утисака посетилаца, про сторних доживљаја, али
такође и  у  погледу   јединствене про јектантске
методологије, јединствене „размере“, мерила, снаге
„широкопотезног“ ауторског „замаха“ коју овакви
програми траже.  Коначно,  наведени поступак је
доследно спроведен и  у  погледу  креирања
контролисане монументалности  формираних
простора, те мате ријализације, обликовања, обрада и
колористичке гаме спољних и унутрашњих простора.
Све се то може пратити нпр. на облој форми  „отвора“
ко ји  с једињу је  доњи и  горњи трг ,  на  ди јалогу
конвексних и конкавних облика галерија и ограда, чак
и сенки, према карнизу цилиндричног крова, или на
елиптоидној шкољки гледалишта која је у зони улаза,
приступа и контакта са прилазног трга, про студирано
коригована, меко умирена и спуштена на ниво платоа
– чиме су посетиоци управо у тренутку самог уласка у
дворану  „награђени“  незаборавним утиском
сагледавања целокупног амбијента и грандиозног
волумена дворане.

2. УНУТРАШЊИ ПРОСТОР ДВОРАНЕ

Како је и чиме обликован унутрашњи простор
дворане?

Унутрашњи амби јент  дворане оформљен је
снажним цилиндричним кровом (принцип којим се
основни елементи спољне форме морају показати у
унутарњем простору) са веома израженом просторном
структуром челичне просторне решетке  са
разгранатим решеткастим „стубастим“ ослонцима,
затим је такође оформљен застакљеним фасадним
површинама са веома израженим челичним затегама,
и наравно бетонском „шкољком“ арене аудиторијума
са низовима седишта и  блоковима допунских
телескоп-трибина,  те  површином универзалног
борилишта.  

Дакле, целокупан објекат дворане, као и његов
унутрашњи простор, замислио сам и формирао у
сарадњи са пројектантима конструкције, где посебно
издвајам архитекту проф. др Милорада Ристића. 

Конструкци ја  је  у  потпуности  с једињена са
архитектуром, што је и природно код овакве врсте
објеката, а њено дејство је нарочито изражено у
ентеријеру дворане. 

3. ПРОЈЕКТОВАЊЕ И  ИЗГРАДЊА 
„ЦЕНТРА MILLENNIUM“

Пројектовање „ЦЕНТРА MILLENNIUM“ трајало је
од 1995. до 2000, с тим што су у једном периоду проје -
ктовање и изградња текли паралелно, а практично је
настављено  такорећи до самог свечаног отварања,
до 5.4.2001. године. 

Градња је трајала од 1998. до 2001. готово не -
прекидно, са мањим прекидима током ратне агресије,
када је бомбардован репетитор на вршачком брегу, на
само неколико стотина метара од градилишта.

Као аутор ангажован сам, директно од стране

Наручиоца, на изради идејних решења. 
Урађено је неколико идејних решења дворане са

пратећим са држајима (према различитим пројектним
задацима,  захтевима ко ји  су  се  током разраде
мењали и потребама Наручиоца које су расле и
усложњавале се) ,  затим сам,  такође на захтев
Наручиоца, урадио идејно урбанистичко-архитектонско
решење читавог  комплекса спортско-пословних
садржаја, идејно решење конгресно-културног центра
(уз учешће проф. др М. Ристића на пројектовању
конструкције), идејно решење отворено-затвореног
базена са пратећим садржајима, идејно решење
унутрашњег простора полифункционалне концертне
дворане ,  као  и  иде јно  ентери јерско  решење
конгресне дворане.

Идејна решења рађена су детаљно, са пратећим
моделима на којима је приказана материјализација,
обраде, боје и др. 

Урађена је и макета читавог комплекса (дворана,
конгресни центар, базени, саобраћај и уређење), а
такође и  три  тродимензионалне комп јутерске
анимаци је  ( једна са  спољашњим представама
комплекса  у  кретању,  друга  са  приказом
материјализације унутрашњости дворане и трећа,
најсложенија, која је,  после измена и корекција,
објединила у јединствену целину спољашње просторе
и објекте и унутрашњи амбијент велике дворане). 

Модели су послужили за проверу коначних одлука
(Наручиоца и пројектаната) код обликовања, матери -
јализације, распореда спортске, инсталационе као и
аудио-визуелне опреме, избора седишта и типа
телескоп-трибина,  примене бо ја  и  др .  Делови
анимаци ја  такође су  уклопљени и  у  посебан
рекламно-пропагандни филм са циљем информисања
стручне и најшире јавности, афи рмисања овог великог
и знача јног  подухвата,  окупљања и анимирања
акционара, донатора и спонзора.

Током израде иде јних  решења,  као  и  током
разраде документације, ангажован је велики број
(преко тридесет) сарадника, затим специјалиста, те
консултаната. Њихова помоћ и удео у пројектовању су
веома значајни. Посебно бих истакао сарадњу пок.
професора Милана Митровића, који је консултантски
учествовао код постављања првих технолошких
решења дворане са пратећим садржајима. 

Такође је од велике помоћи била консултативна
сарадња великог броја наших врхунских стручњака из
области спорта (посебно кошарке), прослављених
репрезентативаца и интернационалаца, људи који су
велики део спортске каријере провели у светски
познатим центрима и комплексима овакве врсте. 

Зато сам у свим приликама, у јавним медијима,
као и у публикацији која је издата поводом отварања
„ЦЕНТРА MILLENNIUM“, истицао да је осмишљавање
и изградња овога комплекса резултат заједничке
сарадње великог броја стручњака и људи добре воље,
као и бројних предузећа и фирми. 

Разрада документације поверена је београдском
„Напред пројекту“, а улоге одговорних пројектаната
преузели су  Даринка  Лукић,  дипл.  инг .  арх .  за
архитектуру и Љубомир Војводић, дипл. инг. грађ. за
конструкцију. Моје учешће као аутора продужено је
током читаве разраде документације, као и током
читаве изградње.
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Горан МЛАДЕНОВИЋ1

1 Доц. др Горан Младеновић, дипл. инж. Грађевински факултет, Булевар краља Александра 73, Београд, emladen@imk.grf.bg.ac.rs

САВРЕМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И
АЛТЕРНАТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА

ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ
КОЛОВОЗНИХ КОНСТРУКЦИЈА

Резиме: 

Поред традиционалних техничких и економских критеријума, утицај на околину и одрживост се све више узимају у обзир приликом
пројектовања и изградње путева и других инфраструктурних објеката. Потреба за задовољењем свих захтева савременог
друштва и за очувањем природних сировина условљава одговорнији приступ према необновљивим ресурсима. Он се, са једне стране,
огледа у примени алтернативних и рециклираних материјала за изградњу путева, а са друге стране у примени технолошких
поступака којима се редукује потрошња енергије, како при производњи и уградњи материјала (нпр. асфалти по топлом поступку,
тзв. warm-mix asphalt), тако и у фази експлоатације. Примена ових материјала захтева анализу њиховог краткорочног и дугорочног
утицаја на околину, и прилагођавање спецификација у смислу функционалних захтева везаних за понашање коловозне конструкције у
експлоатацији (тзв. performance related specifications). Оптимизација трошкова животног века и утицаја на одвијање саобраћаја на
најоптерећенијим саобраћајницама довела је до примене тзв. „трајних“ коловоза са изразито продуженим веком трајања. У раду ће
бити анализиране основне предности савремених приступа у примени ових материјала и технологија, као и изазови са којима ће се
суочити њихова имплементација у нашем окружењу.

Кључне речи:
Kоловозне конструкције, алтернативни материјали, рециклирани материјали, асфалти по топлом поступку, warm-mix asphalt

THE USE OF MODERN TECHNOLO-
GIES AND ALTERNATIVE MATERIALS

IN PAVEMENT CONSTRUCTION
AND MAINTENANCE

Summary

In addition to traditional technical and economic criteria, environmental impact and sustainability are more and more taken into account during
the design and construction of roads and other infrastructure projects. The need for satisfying the requirements of contemporary society and
for preserving natural resources results in a more responsible approach to non-renewable resources. On the one hand, it is possible to use
alternative and recycled materials for road construction, while on the other there are technologies whose application allows lower energy con-
sumption, both in terms of the production and use of materials (e.g. warm and half-warm asphalt mixes) and the use of structures. The use of
these materials requires the analysis of their short-term and long-term environmental impact, as well as adjustments to the so-called perfor-
mance related specifications. The need to optimise life-cycle costs and the impact on traffic on busiest roads has lead to the development of
perpetual or long-life pavements with extended exploitation periods. The paper analyzes the advantages of contemporary approaches in the
application of these materials and technologies, as well as the challenges which their local implementation is likely to meet.  

Key words:
road structures, alternative materials, recycled materials, warm-mix asphalt
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за изградњу коловозних конструкција, чиме се, са једне
стране, елиминише потреба за лагеровањем ових
материјала, и са друге стране чувају се ресурси
природних материјала,

примена савремених технолошких поступака за
изградњу коловозних конструкција, чиме се омогућавају
уштеде у енергији и смањење емисије штетних гасова, и

примена материјала који смањују буку и остале
утицаје на животну средину у фази експлоатације
саобраћајнице.

Циљ овога рада је да се анализирају савремени
технолошки поступци који омогућавају примену алтер -
нативних и рециклираних материјала, као и поступци који
омогућавају смањење потрошње енергије приликом
изградње саобраћајница. При томе ће акценат бити
стављен на изградњу флексибилних коловозних констру -
кција, с обзиром на то да оне представљају доминантан
тип коловозних конструкција на путевима у Србији и
окружењу.

Поред тога, биће приказана и методологија за анализу

различитих материјала, која, поред утицаја на околину, у
обзир узима и трошкове изградње и одржавања
коловозних конструкција (Life Cycle Cost – LCC).

2. ОБИМ РАДОВА У ПУТОГРАДЊИ У СРБИЈИ
Према подацима Републичког завода за статистику,

обим грађевинских радова и потрошња грађевинског
материјала у Србији су значајно порасли у последњих
неколико година, као што је приказано на сликама 1, 2, 3 и
4 (Републички завод за статистику Србије, 2004. и 2008).
Радови на саобраћајној инфраструктури чине приближно
30% од свих изведених грађевинских радова у Србији у
последњих неколико година (слика 1).

Радови на аутопутевима, путевима и улицама чине
приближно 80 до 90% свих радова на саобраћајној
инфраструктури. Стога је изузетно значајно посветити
пажњу избору материјала који се користи за изградњу
путева, а пре свега коловозних конструкција. На слици 3
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1. УВОД

Поред традиционалних техничких и економских
критеријума, утицај на околину и одрживост се све више
узимају у обзир приликом пројектовања и изградње путева
и других инфраструктурних објеката. Потреба за
задовољењем свих захтева савременог друштва и за
очувањем природних сировина условљава одговорнији
приступ према необновљивим ресурсима. 

Постоји неколико дефиниција одрживих путева, или
одрживих коловозних конструкција. Једна се заснива на
извештају Bruntland-ове комисије Уједињених нација (UN
WCED, 1987) и дефинише одрживи коловоз као „Коло -
возне конструкције које задовољавају функционалне
захтеве данашњег саобраћаја и обезбеђују безбедно и
ефикасно одвијање саобраћаја, без угрожавања околине
(environmentally friendly) и без довођења у питање
задовољења саобраћајних потреба у будућности“
(Chappat и Bilal, 2003). Према другој дефиницији, пут који
„поштује“ животну средину треба да минимизира
негативан утицај на окружење, што укључује контролу

утицаја на квалитет воде и контролу ерозије материјала и
да дугорочно минимизира трошкове одржавања, уз
испуњавање захтева корисника у погледу нивоа услуге
(Keller и Sherar, 2003).

Коначно, према (Mil ler и Bahia, 2009) одрживе
флексибилне (асфалтне) коловозне конструкције се могу
дефинисати као коловози који минимизирају утицај на
околину кроз редукцију потрошње енергије, потрошње
природних ресурса и емисије штетних гасова, а да у исто
време обезбеђују захтевани ниво услуге и задовољавају
са аспекта понашања у фази експлоатације.

Према томе, примена концепта одрживог развоја на
саобраћајну инфраструктуру се огледа кроз неколико
аспеката:

просторно одрживи развој путне мреже који води
рачуна о равномерном задовољењу потреба корисника у
различитим подручјима једног региона или државе и има
минимални утицај на терен по коме се простире,

примена алтернативних и рециклираних материјала

Слика 1. Обим и структура грађевинских радова у Србији у периоду од 2003. до 2007. године
Figure 1. Volume and structure of construction works in Serbia from 2003 to 2007
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дат је преглед производње бетона и асфалта у Србији у
периоду од 1999. до 2007. године, с тим што су подаци за
производњу асфалтних мешавина расположиви почев од
2002. године.   

Уочљив је изразити раст производње асфалта у
периоду од 2002. до 2005. године и затим стагнација. Ово
се поклапа са трендовима производње минералних
материјала у Србији према класификацији Републичког
завода за статистику, који су приказани на слици 4.

Уочљиво је да је након изразите експанзије дошло до
стагнације производње минералних материјала у
последњих неколико година. Један од разлога је свакако и
ограничена расположивост ових материјала. То се може
илустровати на примеру агрегата еруптивног порекла који
се користи за израду хабајућих слојева коловозне
конструкције на путевима са тешким и врло тешким
саобраћајним оптерећењем. Дуги низ година су само два
каменолома производила овај агрегат („Крш“ – Љубовија и
„Бисина“ – Рашка) и неки извођачи су се суочавали са
проблемом недостатка овог агрегата у јеку грађевинске

сезоне. Иако је у међувремену отворено неколико нових
каменолома, производња еруптивног агрегата још увек
није довољна да задовољи потребе путоградње.  

3. МОГУЋНОСТ ПРИМЕНЕ АЛТЕРНАТИВНИХ 
И РЕЦИКЛИРАНИХ МАТЕРИЈАЛА У 
ПУТОГРАДЊИ

Ограничени ресурси природних материјала захтевају
проналажење алтернативних извора како би се
задовољиле све веће потребе грађевинске индустрије, а
посебно за изградњу саобраћајница. Са друге стране, у
металуршкој индустрији и другим индустријским гранама
добија се читав низ нус-производа који се морају
лагеровати, и који лагеровани на отвореном најчешће
имају врло негативан утицај на животну околину, а поред
тога њихово лагеровање је везано и са додатним
економским трошковима. Стога су још у првој половини
XX века почела истраживања о могућности примене ових
материјала у путоградњи.

У развијеним земљама је развој путне мреже практи -
чно комплетиран у другој половини XX века и фокус је
пребачен са изградње нових саобраћајница на
одржавање и рехабилитацију постојећих. Рециклажа
материјала у постојећим слојевима коловозне
конструкције, са надоградњом или без ње, показала се као
један од рационалних третмана рехабилитације који
омогућава уштеду у потрошњи енергије и компоненталних
материјала.

3.1. ПРИМЕНА АЛТЕРНАТИВНИХ 
МАТЕРИЈАЛА

Појам „алтернативни материјали за изградњу путева“
обухвата читав низ материјала који се добијају као нус-
производи при индустријској производњи или од отпадних
материјала.

Посебну групу материјала који се користе у
путоградњи чине различите врсте згура које се добијају
као нус-производи у металуршкој индустрији или у
термоелектранама:

згура као нус-производ при производњи челика
згура високих пећи
конверторска згура
згура која се добија при производњи никла и бакра
ложишна згура

Згура која се добија при производњи челика може се
хладити споро на ваздуху, и у води. Уколико се хлади на
ваздуху, добија се производ који је погодан за примену у
путоградњи. Гранулисана згура се добија брзим
хлађењем згуре потапањем у воду. Овај материјал се
може користити као агрегат за невезане или
стабилизоване слојеве коловозне конструкције, а значајна
је његова примена и као минералног везива, јер се
примењује као додатак цементима.

Згура која се добија при производњи метала, као што
су никл и бакар из природних руда, може се у путоградњи
користити за израду асфалтних слојева.

Ложишна згура се добија при сагоревању угља и кокса
у термоелектранама и њена својства зависе од

Слика 2. Структура радова на саобраћајној инфраструктури у Србији у периоду од 2003. до 2007. године
Figure 2. Structure of works on transport infrastructure in Serbia from 2003 tо 2007
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примењеног горива. У путоградњи се може користити
само за израду насипа.

Други значајан нус-производ који се може користити у
путоградњи је летећи (електрофилтерски) пепео који је
нус-производ сагоревања угља у термоелектранама.
Летећи пепео се најчешће користи као додатни везивни
материјал у цемент-бетону, као филер у асфалтним ме -
шавинама, у стабилизацијама или за производњу
вештачког агрегата. Применом креча или цемента може
се стабилизовати и сам летећи пепео.

Истраживање примене алтернативних материјала за
изградњу саобраћајница започело је у Србији још 60-их
година прошлог века и постоји читав низ студија које
третирају примену згуре различитог порекла и летећег
пепела у слојевима насипа, подлоге или у асфалтним
слојевима коловозних конструкција. Преглед студија и
радова који су били доступни аутору приказан је по
хронолошком реду у табели 1.

У претходно наведеним истраживањима примарно су
се испитивале физичко-механичке карактеристике
материјала за чију израду су примењени неки од

алтернативних материјала. Међутим, да би се доказала
могућност шире примене ових материјала у изградњи
путева у нашим условима, потребно је извршити и:

хемијска испитивања којима би се утврдила
хемијска стабилност ових материјала и обим евентуалног
непожељног дејства на околину, пре свега, на квалитет
подземних и отпадних вода, и

анализу економских параметара у којој би се
свеобухватно сагледале све користи (смањење простора
за лагеровање, смањена употреба природног материјала)
и недостаци (хемијска активност, утицај на квалитет
подземних вода, велика запреминска маса, велико
хабање механизације приликом додатног дробљења и
уграђивања ових материјала).

У изградњи путева се, поред згуре и летећег пепела,
користе и млевена отпадна гума, стакло, или дробљени
отпадни грађевински материјал.

Постоје два поступка за примену млевене гуме у
асфалтним мешавинама – мокри и суви. При мокром
процесу фино млевени гранулат гуме (фракција 0/1 mm)
умешава се у битумен и на тај начин модификовани
битумен се меша са агрегатом. Карактеристике битумена
модификованог на овај начин су врло сличне кара кте -
ристикама полимер модификованих битумена. При сувом
поступку гранулат гуме се додаје у асфалтну мешавину
заједно са агрегатом, као замена за фине фракције
агрегата. Ове асфалтне мешавине налазе своју примену
пре свега на спортским теренима.

Млевена гума се може користити и за израду баријера
за буку, заштиту од ерозије и за израду насипа. У Србији
постоји неколико постројења која се баве млевењем
отпадне гуме. 

Mеђутим, она се користи и за друге намене, између
осталог и за производњу плоча које се примењују за
облагање дечјих игралишта на бензинским станицама.
Недостатак примене гуме у асфалтним слојевима је што
се овај материјал не може рециклирати по топлом
поступку једном када је уграђен.

Млевено стакло се најчешће рециклира у постро -
јењима за производњу стакла. Мале количине овог
материјала се експериментално користе у градњи путева
као замена за агрегат у засторима од цемент-бетона или у
носећим слојевима стабилизованим хидрауличним
везивом.

Дробљени отпадни грађевински материјал обухвата
дробљени бетон, цигле, плочице, који се може користити
за израду невезане доње или горње подлоге коловозних
конструкција.

згура као нус-производ при производњи челика
згура високих пећи
конверторска згура
згура која се добија при производњи никла и бакра
ложишна згура

Згура која се добија при производњи челика може се
хладити споро на ваздуху, и у води. Уколико се хлади на

Слика 3. Производња бетона и асфалта у Србији у периоду од 1999. до 2007. године
Figure 3. Production of concrete and asphalt in Serbia from 1999 to 2007
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ваздуху, добија се производ који је погодан за примену у
путоградњи. Гранулисана згура се добија брзим хлађењем
згуре потапањем у воду. Овај материјал се може
користити као агрегат за невезане или стабилизоване
слојеве коловозне конструкције, а значајна је његова
примена и као минералног везива, јер се примењује као
додатак цементима.

Згура која се добија при производњи метала, као што
су никл и бакар из природних руда, може се у путоградњи
користити за израду асфалтних слојева.

Ложишна згура се добија при сагоревању угља и кокса
у термоелектранама и њена својства зависе од
примењеног горива. У путоградњи се може користити
само за израду насипа.

Други значајан нус-производ који се може користити у
путоградњи је летећи (електрофилтерски) пепео који је
нус-производ сагоревања угља у термоелектранама.
Летећи пепео се најчешће користи као додатни везивни
материјал у цемент-бетону, као филер у асфалтним
мешавинама, у стабилизацијама или за производњу
вештачког агрегата. 

Применом креча или цемента може се стабилизовати
и сам летећи пепео.

Истраживање примене алтернативних материјала за
изградњу саобраћајница започело је у Србији још 60-их
година прошлог века и постоји читав низ студија које
третирају примену згуре различитог порекла и летећег
пепела у слојевима насипа, подлоге или у асфалтним
слојевима коловозних конструкција. Преглед студија и
радова који су били доступни аутору приказан је по
хронолошком реду у табели 1.

У претходно наведеним истраживањима примарно су
се испитивале физичко-механичке карактеристике мате -
ријала за чију израду су примењени неки од
алтернативних материјала. Међутим, да би се доказала
могућност шире примене ових материјала у изградњи
путева у нашим условима, потребно је извршити и:

хемијска испитивања којима би се утврдила
хемијска стабилност ових материјала и обим евентуалног

непожељног дејства на околину, пре свега, на квалитет
подземних и отпадних вода, и

анализу економских параметара у којој би се
свеобухватно сагледале све користи (смањење простора
за лагеровање, смањена употреба природног материјала)
и недостаци (хемијска активност, утицај на квалитет
подземних вода, велика запреминска маса, велико
хабање механизације приликом додатног дробљења и
уграђивања ових материјала).

У изградњи путева се, поред згуре и летећег пепела,
користе и млевена отпадна гума, стакло, или дробљени
отпадни грађевински материјал.

Постоје два поступка за примену млевене гуме у
асфалтним мешавинама – мокри и суви. При мокром
процесу фино млевени гранулат гуме (фракција 0/1 mm)
умешава се у битумен и на тај начин модификовани
битумен се меша са агрегатом. Карактеристике битумена
модификованог на овај начин су врло сличне
карактеристикама полимер модификованих битумена. При
сувом поступку гранулат гуме се додаје у асфалтну

мешавину заједно са агрегатом, као замена за фине
фракције агрегата. 

Ове асфалтне мешавине налазе своју примену пре
свега на спортским теренима.

Млевена гума се може користити и за израду баријера
за буку, заштиту од ерозије и за израду насипа. У Србији
постоји неколико постројења која се баве млевењем
отпадне гуме. Mеђутим, она се користи и за друге намене,
између осталог и за производњу плоча које се примењују
за облагање дечјих игралишта на бензинским станицама.
Недостатак примене гуме у асфалтним слојевима је што
се овај материјал не може рециклирати по топлом
поступку једном када је уграђен.

Млевено стакло се најчешће рециклира у постро -
јењима за производњу стакла. Мале количине овог
материјала се експериментално користе у градњи путева
као замена за агрегат у засторима од цемент-бетона или у
носећим слојевима стабилизованим хидрауличним
везивом. 

Слика 4. Производња минералног материјала у Србији у периоду од 1999. до 2007. год.
Figure 4. Production of mineral aggregate in Serbia from 1999 to 2007



Дробљени отпадни грађевински материјал обухвата
дробљени бетон, цигле, плочице, који се може користити
за израду невезане доње или горње подлоге коловозних
конструкција.

3.2. ПРИМЕНА РЕЦИКЛИРАНИХ 
МАТЕРИЈАЛА

Постоји неколико различитих технолошких поступака
за рециклирање материјала у флексибилним коловозним
конструкцијама, у зависности од обима захвата рециклаже
(површински слојеви или површински и носећи слојеви),
температуре при којој се изводи рециклажа (по хладном
или по топлом поступку) и локације где се изводи
рециклирање (на лицу места или у асфалтном
постројењу).

Стругани асфалтни материјал (Reclaimed Asphalt
Pavement - RAP) се у највећој мери добија стругањем
површинских слојева асфалтних коловоза. Ово је изузетно
квалитетан и вредан материјал који се може користити за
производњу нових асфалтних мешавина по топлом
поступку и у том смислу је његова употребна вредност
највећа, али се користи и за асфалтне мешавине по
хладном поступку, за насипање банкина и слично.

Када се RAP користи за производњу асфалтних
мешавина које се примењују у подлогама коловозних

конструкција, његово учешће се креће око 30%, али се тај
проценат покушава повећати и до 50%. Код мешавина у
застору коловозних конструкција тај проценат се креће од
10 до 20%. Искуства са применом овог материјала говоре
да нема великих разлика у карактеристикама асфалтних
мешавина у односу на мешавине без RAP-а. RAP се
такође може користити и за производњу асфалтних
мешавина по хладном поступку, при чему се материјал
поново дроби, фракционише и меша са одговарајућим
везивом. Проценат искоришћења RAP-а у мешавинама по
хладном поступку иде и до 100%. 

Код рециклирања по топлом поступку на лицу места
користе се само површински асфалтни слојеви, чији се
састав може кориговати додатком фракционисаног
агрегата, новог везива и освеживача везива, а може се
повећати и дебљина уграђеног слоја уграђивањем
додатне количине асфалтне масе. Рециклажа по хладном
поступку на лицу места спроводи се када постоји
недовољна носивост носећих слојева коловозне
конструкције. При томе се ти слојеви стабилизују
применом цемента и пенушавог битумена, а затим се
уграђују нови асфалтни слојеви. 

У најразвијенијим европским земљама користи се
између 60 и 90% RAP-а. Примена RAP-а у Европи
илустрована је у табели 2 (EAPA, 2008). У Сједињеним
Државама се сматра да су асфалтне мешавине један од
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Табела 1. Преглед истраживања о употреби згуре и летећег пепела за изградњу путева у Србији
Table 1. Review of research projects on use of slag and fly ash for road construction in Serbia



материјала са највећим степеном рециклаже. Од укупно
500 милиона тона асфалтних мешавина које се уграде
током године, једну петину чини рециклирани (стругани)
материјал RAP, чији је степен поновне употребе и до 80%.
У Србији тренутно постоји неколико асфалтних база у
којима се може применити RAP за производњу асфалтних
мешавина по топлом поступку, међутим, ни у једној
асфалтној бази се то не ради. Постоји такође једно
постројење за производњу асфалтних мешавина по
хладном поступку и тај материјал се уграђује на мање
оптерећеним саобраћајницама. Рециклажа по топлом
поступку на лицу места рађена је на више деоница
аутопута Е-75 у Србији са променљивим успехом.

4. САВРЕМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ЗА СМАЊЕЊЕ 
ПОТРОШЊЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ 
ПУТЕВА
Повећање цена енергената и повећана свест о

потреби смањења негативног утицаја на околину
приликом извођења радова на изградњи и одржавању
путева резултирали су истраживањима нових технологија
за производњу и уградњу асфалтних мешавина на нижим
температурама. На слици 5 приказан је читав распон ових
технологија (EAPA, 2009), које укључују:

мешавине по хладном поступку (Cold Mix Asphalt -
CMA), произведене од хладног агрегата и битуменских
емулзија или пенушавог битумена, без додатног
загревања,

мешавине по полу-топлом поступку (Half Warm Mix

Asphalt - HWMA), произведене на температурама између
70 и 100 oC,

мешавине по топлом поступку (Warm Mix Asphalt –
WMA), чија је температура производње и уградње између
100 и 140 oC, и

класичне асфалтне мешавине по врућем поступку
(Hot Mix Asphalt – HMA), чија температура производње и
уграђивања зависи од врсте везива и његових
еквивискозних температура и креће се између 120 и 190
oC.

Прве мешавине по топлом и полу-топлом поступку
(WMA и HWMA) су развијене и уграђене на опитним
деоницама крајем 1990-их година у Немачкој и Норвешкој. 

Производња WMA мешавина се одвија на
температурама изнад 100 оC, при којима је количина воде
преостала у мешавини занемарљива. Стога се за
снижавање ефективног вискозитета битумена, како би се
омогућило обавијање агрегата и збијање мешавине на
температурама нижим од уобичајених, примењују
различите технике и  адитиви, који се у зависности од свог
хемијског састава и механизма деловања у асфалтним
мешавинама могу груписати у неколико категорија (EAPA,
2009):

органски адитиви (специјалне врсте парафина) који
смањују вискозитет битумена на температурама изнад 90
oC и снижавају температуре мешања и збијања за 20 до
30 oC,

хемијски адитиви који не мењају вискозитет
битумена већ утичу на смањење сила трења на контакту
битумена и агрегата на температурама између 85 и 140
oC и на тај начин смањују температуре мешања и збијања
за приближно 30 oC, и

технике које изазивају привремено пенушање
битумена (и тиме повећање запремине и смањење
вискозитета) на тај начин што се мала количина воде
уводи у мешавину било директним убризгавањем или
применом минерала (попут зеолита) који ослобађају
одређену количину кристализоване воде на
температурама изнад 100 oC.

Све ове технологије омогућавају значајне уштеде
енергије, смањење утицаја на околину и очување
природних ресурса, али је потребно још истраживања да
би се донели коначни закључци у погледу понашања ових
материјала у фази експлоатације. Смањење потрошње
енергије и утицаја на околину, као и повећана употреба
рециклираних материјала чине изградњу асфалтних
коловоза одрживијом, али је још увек тешко
квантификовати користи од њихове примене и утицај на
њихову употребљивост у фази експлoатације.

Основне предности примене ових мешавина своде се
на (FHWA, 2008):

смањење штетних испарења за 15 до 70%
смањење потрошње енергије за 20 до 35%
могућност извођења радова и постизања захтеване

збијености 
на нижим температурама од уобичајених
на већим транспортним даљинама
смањење енергије потребне за збијање под

уобичајеним условима
могућност повећања садржаја RAP-а у асфалтној

мешавини
могућност ранијег пуштања у саобраћај у односу на

класичне мешавине због снижене температуре
уграђивања и краћег времена потребног за хлађење
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Табела 2. Преглед примене RAP-а за производњу асфалтних

мешавина по топлом поступку у Европи
Table 2. Use of RAP for production of hot-mix asphalt 

in European countries



смањење старења везива током производње
асфалтне мешавине

Прва искуства са применом WМА мешавина у Србији
стечена су приликом рехабилитације полетно-слетне
стазе аеродрома Београд у октобру 2005. године када је
било неопходно, због извођења радова у ноћним
условима, снизити температуре збијања асфалта. 

У Лабораторији за коловозне конструкције Гра -
ђевинског факултета је урађен пилот пројекат у оквиру
кога су упоређене карактеристике асфалтне мешавине
БНС 22сА, урађене са битуменом БИТ 60 из Рафинерије
Панчево и минералним материјалом „Ковиловача“ без
адитива, са додатком 3% Sasobit-a и са додатком 1%
адитива Iterlow-T. Изабрани проценти адитива су
препоручени од стране произвођача. 
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Слика 5. Карактеристичне температуре производње асфалтних мешавина 
Figure 5. Characteristic temperatures in asphalt mix production 

Табела 3. Преглед резултата испитивања мешавина БНС 22сА и WMA 0/22
Table 3. Results of testing of asphalt mixtures for BNS 22sA and WMA 0/22



У првој фази истраживања је извршено збијање
узорака без и са адитивима на различитим темпе -
ратурама да би се одредиле оптималне температуре
збијања, на бази запреминске масе узорака. За мешавину
без адитива примењена је температура мешања и
збијања од 150 оC, док су за мешавине са Sasobit-ом,
односно Iterlow-T температуре мешања и збијања биле за
25 и 35, односно 10 и 20 степени ниже.

У оквиру истраживања испитиване су запреминска
маса, модул крутости, отпорност на трајну деформацију и

отпорност на дејство воде асфалтних мешавина. У табели
3 дат је преглед добијених резултата испитивања.

Може се закључити да је додатак Iterlow-T утицао на
пад модула у односу на друге две мешавине, као и да су
мешавине са адитивима имале знатно већу трајну
деформацију у односу на класичну мешавину, као и мању
отпорност на дејство воде. То указује да су потребна
даља истраживања утицаја адитива на физичко-
механичке карактеристике и понашање асфалтне
мешавине у фази експлоатације.
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Слика 6. Потрошњa енергије за производњу и уграђивање различитих материјала у коловозним конструкцијама 
(Chappat и Bilal, 2003)

Figure 6. Energy consumption during manufacturing and construction for different materials in pavement construction (Chappat и Bilal, 2003)

Слика 7. Eмисије гасова који изазивају ефекат стаклене баште током производње и уграђивања различитих материјала 
у коловозним конструкцијама (Chappat и Bilal, 2003)

Figure 7. Greenhouse gas emissions during manufacturing and construction for different materials used for pavement construction 
(Chappat и Bilal, 2003)



5. АНАЛИЗА ОДРЖИВОСТИ КОЛОВОЗНИХ 
КОНСТРУКЦИЈА

Да би се могла извршити анализа одрживости која се
може применити код изградње путева/коловозних
конструкција, потребно је дефинисати индикаторе
одрживости. Модели анализе трошкова током века
трајања (LCCA – Life Cycle Cost Analysis) узимају у обзир
само трошкове, и занемарују друге индикаторе
одрживости као што су потрошња енергије, или емисија
штетних гасова који изазивају ефекат стаклене баште. На
сликама 6 и 7 су приказани потрошња енергија и емисија
гасова у функцији материјала који се примењује у
коловозним конструкцијама. При томе су ове вредности
разложене на следеће категорије:

производња везива,
производња агрегата,
производња мешавина,
транспорт, и

уграђивање.
При томе се јасно може уочити предност примене

асфалтних мешавина са  рециклираним материјалом, за
које се производња енергије и емисија гасова значајно
смањује са повећањем учешћа RAP-а. Такође се може
закључити да су асфалтне мешавине произведене по
хладном поступку изразито енергетски ефикасније од
мешавине по врућем поступку. За мешавине по топлом
поступку не може се донети никакав дефинитивни
закључак.

BASF је развио методологију за вредновање
различитих материјала и за анализу одрживости која,
поред горе наведена два критеријума, користи још четири
додатна критеријума:

потрошња енергије,
емисија гасова,
утицај на здравље (потенцијална токсичност),
потенцијални ризик,
потрошња ресурса, и
употреба земљишта.
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Слика 8. Методологија BASF-а за дефинисање еколошког отиска 
Figure 8. BASF methodology for definition of ecological fingerprint 
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Слика 9. Дефинисање оптималне алтернативе на основу еколошког отиска и трошкова
Figure 9. Definition of optimal alternative based on ecological fingerprint and costs 



и на основу њих се дефинише тзв. еколошки отисак
(fingerprint), приказан на слици 8. При томе вредност од 1
означава најлошију вредност за било који критеријум, а
бољи третмани имају вредности мање од 1. За поједине
критеријуме се могу увести, зависно од њиховог значаја,
коефицијенти пондерисања.

Поред еколошких утицаја, пожељно је да методологија
за вредновање материјала који се користе у коловозним
конструкцијама узме у обзир и трошкове током животног
века и понашање коловозних конструкција у фази
експлоатације. Стога је такође BASF развио дијаграм за
упоређивање алтернативних решења, који узима у обзир и
нормализоване трошкове за сваку појединачну
алтернативу. Трошкови и утицај на околину се нормализују
у односу на просечне трошкове, односно просечни утицај
на околину разматраних третмана одржавања.

Пример дијаграма је приказан на слици 9. Узимање у
обзир трошкова, али и критеријума везаних за потрошњу
енергије и утицај на околину свакако представља значајан
корак напред у пројектовању и изградњи одрживих
коловозних конструкција.

6. ЗАКЉУЧАК
У раду је разматрана могућност примене алтер -

нативних и рециклираних материјала за изградњу
коловозних конструкција, и примена нових технологија,
као што су WМА и HWМА које омогућавају снижавање
потрошње енергије и смањење емисије штетних гасова,
током производње и уградње асфалтних мешавина.

Приказани су подаци о упоредним вредностима
потрошње енергије и емисије гасова за различите
материјале. Закључено је да примена струганог
асфалтног материјала (тзв. RAP-а), поред уштеде у
потрошњи материјала, доводи и до врло значајне уштеде
у енергији која се троши на производњу асфалтних
мешавина. Стога је потребно у Србији створити услове да
се овај материјал што више користи за производњу
асфалтних мешавина по топлом поступку.

За поједине материјале, попут WМА и HWМА,
потребно је вршити даља испитивања, како би се
утврдило понашање ових материјала у фази
експлоатације и да ли има евентуалних негативних
ефеката који би могли да утичу на њихов век трајања. За
испитивања у лабораторији ових материјала треба
пронаћи оптимални начин њиховог старења који би
одговарао условима на терену.

У раду је такође приказана методологија BASF-а која,
поред трошкова животног века коловоза, узима у обзир и
еколошки аспект примене појединих материјала преко тзв.
еколошког отиска. Приказана методологија је добра
основа за дефинисање јединственог приступа у
вредновању појединих материјала, који би, поред
економског, укључио и еколошки аспект, а све са циљем
да се пројектују и граде одрживе коловозне конструкције.
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Снежана МАРИНКОВИЋ1

Властимир РАДОЊАНИН2

Мирјана МАЛЕШЕВ3

Иван ИГЊАТОВИЋ4

РЕЦИКЛИРАНИ АГРЕГАТ 
У КОНСТРУКЦИЈСКИМ

БЕТОНИМА - ТЕХНОЛОГИЈА,
СВОЈСТВА, ПРИМЕНА 

Резиме: 

Коришћење бетона из грађевинског отпада као извора агрегата за производњу новог бетона корак је ка испуњавању циљева
одрживог развоја у грађевинарству. Разлози за употребу грађевинског отпада за производњу новог агрегата су двојаки. Са
једне стране ту су еколошки фактори - исцрпљивање природних извора агрегата, повећавање површина депонија грађевинског
материјала нарочито у густо насељеним подручјима и емитовање штетних гасова приликом транспорта агрегата. Са друге
стране су материјални фактори - високе цене закупа земљишта за стварање депонија и повећани трошкови транспорта од
све удаљенијих извора агрегата. Структура рада прати реалан процес од управљања грађевинским отпадом до примера
примене бетона на бази рециклираног агрегата у конструкцијским бетонима. Осим тога, приказани су традиционални и
побољшани технолошки поступци за добијање рециклираног агрегата од отпадног бетона. Такође, разматране су
специфичности у технологији справљања бетона на бази рециклираног агрегата у односу на класичан бетон, као и досадашња
сазнања о физичко-механичким, реолошким и својствима која одређују трајност бетона. У закључку је указано на основне
препреке које тренутно спречавају ширу примену бетона на бази рециклираног агрегата, и на правце даљих истраживања и
активности уопште да би се те препреке отклониле. 

Кључне речи:
Грађевински отпад, рециклирани агрегат, бетон на бази рециклираног агрегата. 

Summary
Using waste concrete as a source of aggregate for the production of new concrete is a step in achieving the aim of sustainability in civil
engineering. The reasons for the utilization of construction and demoliton (C&D) waste for the production of recycled concrete aggregate are
twofold. On the one hand, there are environmental factors – the depletion of the natural sources of aggregate, the growing area of land
covered by C&D waste dumps, especially in densely populated areas, and the emission of greenhouse gases during the transport of
aggregate. On the other hand, there are economic factors – high rental costs of the land to be used as demolition waste dumps and steep
fees of transport from increasingly distant sources of aggregate. The structure of this paper follows the actual cycle, one which starts with
construction waste management to the application of recycled aggregate concrete in structural concrete. A review of traditional and advanced
production technologies of recycled aggregate using waste concrete is also presented. The paper also discusses the specific features of
recycled aggregate concrete (RAC) mix proportioning methods as opposed to traditional concrete, as well as the mechanical, rheological and
durability properties of RAC based on up-to-date research. The conclusion points out the principal factors preventing a more extensive use of
RAC and the future research and actions needed to remove those factors.
Key words:
Construction and demolition waste, recycled concrete aggregate, recycled aggregate concrete
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RECYCLED AGGREGATE IN 
STRUCTURAL CONCRETE - 

TECHNOLOGIES, PROPERTIES 
AND APPLICATIONS

Прегледни рад



1. УВОД
Након светског самита у Рио де Жанеиру 1992.

године и промовисања Агенде 21 [1], одрживи развој
(енгл. sustainable development) и очување животне
средине постали су кључни циљеви модерног друштва.
Значајну улогу у остваривању ових циљева има
грађевинарство, с обзиром на то да највећи део отпадног
материјала који се складишти на депонијама чини управо
грађевински отпад. Отпад представља један од највећих
еколошких проблема у већини земаља света. С друге
стране, бетон је најзаступљенији грађевински материјал.
У Јапану, на пример, у 2000. години произведено је 500
милиона тона бетона, 32 милиона тона челика и свега 17
хиљада тона дрвета [2]. Годишња производња бетона у
свету достигла је вредност од око 5 милијарди тона [3],
што значи да је и потрошња природног агрегата достигла
рекордни ниво. То отвара питање исцрпљивања
природних ресурса агрегата који су све даље од урбаних
средина, где се најчешће користе, што истовремено
значи повећање трошкова транспорта, али и већу емисију
штетних гасова из транспортних средстава.

Као одрживо решење за проблеме грађевинског
отпада и исцрпљивање налазишта природних агрегата,
наметнуо се поступак рециклирања депонованих гра -
ђевинских материјала, у првом реду бетона. Реци -
клирање грађевинског отпада први пут је масовно
примењено у Немачкој после Другог светског рата, и од
тада, а нарочито у последњих 30 година, извршена су
многобројна истраживања у свету која су показала да
рециклирани отпад, пре свега од бетона, асфалт бетона
и опеке, може имати разне примене у грађевинарству.
Просечна структура отпада насталог након рушења
објекта приказана је на слици 1; отпадни бетон у просеку
чини највећи део [4].

Рециклирањем отпадног бетона добија се
рециклирани агрегат који је за сада нашао примену
углавном у изради подлога за путеве, насипа и разних
врста испуна, иако досадашња истраживања указују на то
да постоје реалне могућности да се користи и као агрегат
за нове, конструкцијске бетоне. У овом раду су приказани
технолошки поступци за добијање рециклираног агрегата
од отпадног бетона и њихова својства, специфичности

технологије справљања бетона на бази рециклираног
агрегата, физичко-механичка, реолошка и својства која
одређују трајност ових бетона, као и неки примери
примене у армиранобетонским конструкцијама. Такође је
указано на основне техничко-технолошке и социјално-
економске препреке које тренутно спречавају ширу
примену бетона на бази рециклираног агрегата, кao и на
правце даљих истраживања и активности уопште, да би
се те препреке уклониле.

2. УПРАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИМ ОТПАДОМ
2.1. СЈЕДИЊЕНЕ АМЕРИЧКЕ ДРЖАВЕ

Према [5], у САД више од 50% отпадног бетона
завршава на депонијама, и у 1996. години количина
отпадног бетона износила је око 15 милиона тона, а
количина агрегата произведеног рециклирањем око 7
милиона тона. У односу на производњу природног
агрегата која је те године износила преко 2 милијарде
тона, очигледно је да је учешће рециклираног агрегата у
укупној производњи агрегата мање од 1%. Рециклиране

агрегате производе углавном произвођачи природног
агрегата, док је учешће рециклажних центара, којима је
то основна делатност, значајно мање и износи око 14%.
Највећим делом рециклирани агрегат се користи као
подлога за путеве (око 85%), и у малом износу за асфалт
бетоне и испуну. Дакле, као агрегат за конструкцијске
бетоне се практично уопште не користи.

2.2. ЈАПАН

Јапан је земља са најдужом историјом истраживања у
области рециклирања грађевинског отпада, највећим
делом због озбиљне несташице простора за депоновање
отпада уопште. Према [2], количина грађевинског отпада
у 2000. години износила је око 80 милиона тона, од тога
35 милиона тона отпадног бетона. Готово сав отпадни
бетон се рециклира (95%), што је последица више -
годишње веома активне политике која је имала за циљ
промоцију очувања природних ресурса и смањење
отпада и која је довела до формирања преко 1200
рециклажних центара у Јапану. И поред тога и
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Слика 1.  Просечна структура отпада насталог рушењем објеката[4]
Figure 1.  Approximate composition of demolition waste [4]
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многобројних истраживања, највећи део рециклираних
агрегата користи се као подлога за путеве. Тек у после -
дњих неколико година почела је примена рециклираног
агрегата у конструкцијском бетону, о чему ће детаљније
бити речи у поглављу 5.

2.3. ЕВРОПСКА УНИЈА

У земљама Европске уније, годишње се произведе
око 180 милиона тона грађевинског отпада, или преко 480
кг по особи годишње [6].  Око 75% овог отпадног
материјала се одлаже на депоније, односно просечно се
свега око 25% рециклира. Разлике су, међутим, велике
између појединих земаља. Док је у северноевропским
земљама (Данска, Холандија, Финска) проценат
рециклирања висок (око 90%), дотле је у јужноевропским
земљама, које још увек имају довољно квалитетног
природног агрегата (Италија, Шпанија, Португал, Грчка),
овај проценат практично занемарљив, слика 2.

Многе земље чланице Европске уније поставиле су
циљ да, у наредном временском периоду, подигну ниво
рециклирања на 50% до 90% грађевинског отпада, а у
неким земљама, као што су Немачка, Холандија и
Данска, рециклирање грађевинског отпада је јефтиније
од његовог одлагања на депоније.

2.4. ХОНГ КОНГ 

Као Јапан, и Хонг Конг се у блиској будућности
суочава са несташицом простора за депоније отпада, а
годишње се произведе око 14 милиона тона само
грађевинског отпада [7]. Због тога је 2002. године влада
покренула изградњу пилот рециклажног центра са
капацитетом од 2400 тона агрегата дневно, са циљем да
се производи рециклирани агрегат за потребе државних
пројеката и истраживачких пројеката који би допринели
масовнијој употреби рециклираних агрегата. До 2003.
године ово рециклажно постројење произвело је око
240.000 тона рециклираног агрегата који је, између
осталог, употребљен за производњу преко 20.000 м3
конструкцијског бетона у оквиру 10 државних пројеката
(наглавице шипова, потпорни зидови, подне плоче,
масивни бетон).

3. ТЕХНОЛОГИЈА ПРОИЗВОДЊЕ 
И СВОЈСТВА РЕЦИКЛИРАНОГ АГРЕГАТА
3.1. ТЕХНОЛОГИЈА ПРОИЗВОДЊЕ  

РЕЦИКЛИРАНОГ АГРЕГАТА
Постројења за производњу рециклираног агрегата

(рециклажна или дробилична постројења) у суштини се
не разликују значајно од постројења за производњу
природног дробљеног агрегата. Суштина технолошког
поступка је да се, од комада отпадног бетона, дро -
бљењем произведе грануларни материјал одређених
величина зрна, што значи да су две основне операције
дробљење и просејавање. У зависности од конта -
минираности отпадног материјала и намене агрегата који
се производи, технолошки процес се још састоји од
одвајања металног материјала магнетним сепаратором,
ручног или механичког уклањања страних материја и
прања или ваздушног продувавања финалног производа.

Производња рециклираног агрегата од отпадног
бетона почиње практично рушењем објекта. Од
суштинског значаја је селективно рушење објекта, да би
се у што је могуће већој мери смањило мешање
разноврсног отпада (бетон, опека, дрво, стакло...). Уко -
лико се ово не уради током рушења, сортирање
разноврсног отпада и одвојено складиштење се мора
извршити у рециклажном постројењу. На месту рушења
још је потребно уситнити велике отпадне комаде на
величину од 0.4 м до 0.8 м, што се обично ради пулве -
рајзерима и хидрауличким чекићима, слика 3.

Рециклажна постројења се деле на стационарна и
мобилна. Структура једног типичног мобилног постројења
је приказана на слици 4. Постројење се састоји од:

1.  коша за прихватање отпадног материјала
2.  уређаја за дробљење 
3.  транспортне траке
4.  магнетног сепаратора
5.  сита за одвајање на различите фракције
Ниво обраде отпадног материјала у мобилним

постројењима је нижи него у стационарним. Дробљење
се обично врши само једном, а како нема поступака за
додатну обраду (прање или ваздушно продувавање),
квалитет агрегата зависи од хомогености отпадног
материјала. Зато се ова постројења обично користе у

Слика 2.  Количина грађевинског отпада који се рециклира у појединим земљама ЕУ [44]
Figure 2.  Amount of recycled construction and demoliton waste in EU countries [44]
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случају рушења и поновне изградње на истом месту, када
се очекује велика количина отпада (рушење и поновна
изградња великих индустријских објеката, саобраћајница
итд.), односно добијени рециклирани агрегат се поново
користи на истом месту.

За разлику од мобилних, стационарна рециклажна
постројења се праве као центри за рециклирање у густо
насељеним подручјима, са капацитетом од око 200.000
тона агрегата годишње. У овим постројењима ниво
обраде отпадног материјала није ограничен, могућа је
контрола квалитета, те се могу добити рециклирани
агрегати различитог квалитета. Такође, квалитет
финалног производа не зависи од хомогености отпадног
материјала, пошто се, у случају измешаног отпада, може
извршити претходно сортирање и привремено скла -
диштење. На слици 5 приказано је највеће стационарно
рециклажно постројење у Европи (Амстердам, Хо -
ландија), са капацитетом од 700 T/h отпадног бетона [45].

На слици 6 приказана је структура типичног
стационарног постројења у коме се дробљење врши у
две фазе [8]. У примарном просејавању уклањају се фини
материјали величине мање од 10 мм, као што је земља,
гипс, малтер итд. Преостали материјал се даље обрађује
двоструким дробљењем и двоструком магнетном
сепарацијом, и на крају, уклањањем преосталих лаких
страних материја (пластика, папир, дрво, гипс) прањем
или ваздушним продувавањем. Финални производ може
бити и других величина у односу на оне приказане на

слици 6, то зависи само од величине отвора сита.
Зрно рециклираног агрегата добијено оваквим

поступком рециклирања састоји се од зрна (или дела
зрна) природног агрегата и цементног малтера
оригиналног бетона, који га делимично или потпуно
обавија, слика 7 [9]. Присуство старог цементног
малтера, који је мање запреминске тежине и веће
порозности од зрна природног агрегата, значајно утиче на
низ физичко-механичких својстава, како рециклираног
агрегата, тако и бетона на бази рециклираног агрегата.
Односно, доводи до “лошијих” својстава рециклираног у
односу на природни агрегат.

Због тога су се у свету у последњих неколико година
развила истраживања у смислу унапређења технологије
рециклирања и добијања рециклираног агрегата који би,
по својствима, односно квалитету, био практично
идентичан природном агрегату. Начин да се то постигне
намеће се сам по себи: потребно је уклонити стари
цементни малтер који, као порозан и испуцао слој мање
чврстоће, представља слабу тачку у зрну рециклираног
агрегата, или га свести на најмању могућу меру.

У том смислу, данас је већ развијено неколико
напредних технологија рециклирања, пре свега у Јапану.
Једна од тих технологија је такозвана „метода загревања
и стругања“ (енгл. heating and rubbing method – HRM),
[10]. Метода се састоји у следећем: отпадни бетон се
дроби у комаде не веће од 50 мм и загрева у пећи на
температури од 300°C. На овој температури цементни

Слика 3. Уситњавање великих бетонских комада: а) пулверајзер и б) хидраулички чекић (Компанија ШУША)
Figure 3. Reducing size of big waste concrete blocks by means of a) pulverizer and b) hydraulic hammer (ŠUŠA Company)

Слика 4. Основни делови мобилног рециклажног постројења
Figure 4. Basic parts of mobile recycling plant
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малтер услед дехидратације постаје изузетно крт. Тако
загрејани бетон шаље се на примарно стругање, у
цилиндрични млин који се састоји од унутрашњег и
спољашњег цилиндра и челичних кугли помоћу којих се
врши стругање цементног малтера са зрна агрегата.
Малтер који се на тај начин производи се пропушта кроз
сита на унутрашњем цилиндру. Затим се добијени крупан
агрегат и уклоњени малтер шаљу на секундарно
стругање у млин, при коме се цемент који обавија ситан
агрегат струже са њега помоћу крупног агрегата.
Резултат овог процеса је крупан и ситан агрегат (добијају
се просејавањем) и извесна количина финог праха који се
ваздухом одувава из секундарног млина и скупља у
филтерским врећама.

На овај начин, добија се 35% чистог крупног агрегата,
30% чистог ситног агрегата и 35% финог праха од
цементног малтера, дакле, прилична количина праха, за
кога аутори тврде да се може употребити као додатак
цементу, за стабилизацију тла итд.

Сличну методу развили су Мулдер и сар. [11], само
што се загревање издробљеног и очишћеног бетонског

отпада врши на већим температурама, од око 700°C у
ротационој пећи. На овој температури долази до потпуне
дехидратације и дезинтеграције цементног малтера, тако
да само уз помоћ механичке енергије од ротације пећи,
цементни малтер практично у потпуности отпада са зрна
агрегата, односно на зрнима агрегата остаје свега око 2%
цементног малтера. На тај начин се добија чист агрегат
еквивалентан природном агрегату, а остатак
дехидратисаног цементног малтера се може користити
као замена за део клинкера у производњи новог цемента.
У овом случају количина секундарног продукта је значајно
мања: поступком се добија 45% чистог крупног агрегата,
35% чистог ситног, око 13% финог праха од цементног
малтера, а остатак је вода која испарава.

Хемијским третманом класично произведеног
рециклираног агрегата такође је могуће уклонити део
цементног малтера са зрна агрегата и такву једну методу
предложили су Там и сар. [12]. Претходним потапањем
рециклираног агрегата у благе растворе хлороводоничне,
сумпорне или фосфорне киселине могуће је одстранити
део цементног малтера и побољшати својства агрегата,
без значајнијег повећања садржаја хлорида и сулфата у
њему. 

Све наведене напредне технологије рециклирања,
односно побољшања квалитета, иако омогућавају
производњу квалитетног рециклираног агрегата потпуно
еквивалентног природном, немају за сада ширу примену
јер су значајно скупље од традиционалних технологија.
Методе са термичким третманом агрегата су и енергетски
захтевније, што доводи у питање корист од рециклирања
и повољан утицај на заштиту животне средине.

3.2. СВОЈСТВА РЕЦИКЛИРАНОГ АГРЕГАТА

Да би се рециклирани агрегат могао користити као
агрегат за конструкцијске бетоне, неопходно је испитати
његова основна својства, од којих се поједина могу
значајно разликовати од својстава природног агрегата.

3.2.1. ГРАНУЛОМЕТРИЈСКИ САСТАВ

Према свим до сада обављеним истраживањима,
гранулометријски састав крупног агрегата добијеног
традиционалним поступком рециклирања, практично
задовољава услове стандарда за природни агрегат,
[8,13,14]; ситан рециклирани агрегат, међутим, често

Слика 5. Стационарно рециклажно постројење, Амстердам, Холандија [45]
Figure 5. Stationary recycling plant, Amsterdam, The Netherlands [45]

Слика 6. Операције у оквиру типичног стационарног
рециклажног постројења

Figure 6. Processing procedures of typical stationary 
recycling plant



садржи зрна која су крупнија од онога што захтева
стандард за природни агрегат, па је потребно вршити
корекцију састава.

3.2.2. ОБЛИК ЗРНА АГРЕГАТА

Облик зрна рециклираног агрегата је много
неправилнији него код природног речног агрегата - зрна
су угласта, а површина храпавија. Текстура зрна агрегата
зависи од карактеристика оригиналног бетона - чврстоће,
порозности и изложености штетним утицајима средине
(карбонизација, хлориди, итд.),  али и од начина
рециклирања бетона и углавном се описује као груба и
порозна. Ова својства зрна рециклираног агрегата
значајно утичу на уградљивост и обрадљивост свежег
бетона, али и на пропустљивост гасова, паре и воде
бетона справљеног од рециклираног агрегата.

3.2.3. УПИЈАЊЕ ВОДЕ

Ово је својство по коме се рециклирани агрегат
највише разликује у односу на природни. Због присуства
порозног цементног малтера оригиналног бетона који
обавија зрно агрегата, упијање воде рециклираног
агрегата је веће од упијања воде природног агрегата.
Порозност цементног малтера зависи пре свега од
квалитета, односно водоцементног фактора оригиналног
бетона. Количина цементног малтера у рециклираном
агрегату креће се од 25% до 65% (изражено у
запреминским процентима) и разликује се по појединим
фракцијама – што је ситнија фракција, већа је количина
цементног малтера [8,15].

Упијање воде крупног рециклираног агрегата креће се
од 3.5% до 10% [14,16,17], а ситног од 5.5% до 13% [8, 10,
11]. У односу на упијање воде природног агрегата које у
просеку износи око 1%, ово је знатно више. Изражено
упијање воде рециклираног агрегата утиче на процес
справљања бетонске мешавине и мора се пажљиво
третирати приликом пројектовања састава бетона. Кроз
утицај на водоцементни фактор, порозност и конзи сте -
нцију, повећано упијање воде рециклираног агрегата

утиче на низ физичко-механичких својстава свежег и
очврслог бетона.

3.2.4. ЗАПРЕМИНСКА МАСА АГРЕГАТА

Због присуства цементног малтера који има мању
запреминску масу од зрна природног агрегата,
запреминска маса рециклираног агрегата мања је од
запреминске масе природног. Што је већа количина
цементног малтера, дакле што је ситнија фракција, то је
мања запреминска маса. У просеку, запреминска маса
рециклираног агрегата мања је за 10% од запреминске
масе природног агрегата [8,14,16,17].

3.2.5. ОТПОРНОСТ ПРЕМА ДРОБЉЕЊУ И ХАБАЊУ

Дробљивост агрегата, у општем случају, зависи од
много фактора, као што су врста материјала, структура,
облик и величина зрна итд. Код рециклираног агрегата
дробљивост пре свега зависи од квалитета, односно
чврстоће при притиску оригиналног бетона, јер од тога
првенствено зависи квалитет цементног малтера.
Отпорност према дробљењу и хабању рециклираног
агрегата је мања од отпорности природног, при чему се
разлике крећу у широком границама од 0% до 70%, у
зависности од квалитета оригиналног бетона [18, 19, 16].
И поред тога, рециклирани агрегат, у већини случајева,
задовољава услове стандарда прописане за природни
агрегат. 

4. СПРАВЉАЊЕ И СВОЈСТВА БЕТОНА НА
БАЗИ РЕЦИКЛИРАНОГ АГРЕГАТА

4.1. СПЕЦИФИЧНОСТИ СПРАВЉАЊА
БЕТОНА НА БАЗИ РЕЦИКЛИРАНОГ
АГРЕГАТА

Квалитет и својства новог бетона справљеног од
рециклираног агрегата директно зависе од својстава
рециклираног агрегата. Као што је већ речено,
рециклирани агрегат има веће упијање воде, мању
запреминску масу, већу дробљивост и мању отпорност
према хабању и мразу. Колико ће ова својства одступати
од својстава природног агрегата највише зависи од
количине и квалитета цементног малтера који обавија
зрно рециклираног агрегата, а ово зависи од квалитета
оригиналног бетона и начина рециклирања. Поред тога, у
случајевима када рециклирани агрегат потиче из више
различитих извора (од више различитих оригиналних
бетона), неуједначеност квалитета – варијације у
својствима биће знатно израженије него код природног
агрегата.

Својства рециклираног агрегата која највише утичу на
одређивање пројектног састава бетона су висок степен
упијања воде и облик и текстура зрна. Уколико се о овоме
не води рачуна, рециклирани агрегат ће, уколико је сув, у
процесу справљања бетонске мешавине врло брзо упити
одређену количину воде, што ће довести до смањења
водоцементног фактора, услед смањења воде која ће
реаговати са цементом, и до убрзаног пада
обрадљивости и уградљивости бетона. Ако су, пак, зрна
рециклираног агрегата претходно засићена водом, део
воде ће из зрна приликом вибрирања мигрирати у
прелазну зону, која ће локално имати већи водоцементни
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Слика 7. Изглед зрна рециклираног агрегата [9]
Figure 7. Appearance of recycled aggregate



фактор, и конзистенција ће бити течнија, али и квалитет
бетона лошији [19].

Генерално, пројектовање састава бетона на бази
рециклираног агрегата се обавља на основу познатих
емпиријских образаца, нпр. Скрамтајева или Боломеја
[20]. При томе, основно је одредити запреминску масу
рециклираног агрегата и упијање воде, за сваку фракцију.
Због повећаног упијања воде, код бетона на бази
рециклираног агрегата најчешће се не говори само о
укупном водоцементном фактору (то је однос укупне
количине воде у бетону и укупне количине цемента), већ
и о слободном водоцементном фактору (то је однос воде
која је заиста на располагању цементу приликом процеса
хидратације и укупне количине цемента). Вода која је
заиста на располагању цементу приликом процеса
хидратације представља разлику укупне количине воде и
воде коју зрна рециклираног агрегата упију приликом
справљања бетона. При коришћењу емпиријских
образаца, потребно је извршити неке модификације да би
се узеле у обзир разлике између својстава рециклираног
и природног агрегата. Прво, због већих варијација у
квалитету рециклираног агрегата, приликом дефинисања
захтеване средње вредности чврстоће при притиску на
бази карактеристичне чврстоће бетона, потребно је
рачунати са већим вредностима стандардних девијација.
Повећање вредности стандардне девијације зависи од
квалитета агрегата и може се кретати од 0% до 40% [21].
Друго, водоцементни фактор који се добије као резултат,
треба сматрати слободним, што значи да он одређује
количину слободне воде и укупну количину цемента. Да
би се добила укупна количина воде, потребно је додати
количину воде коју ће упити рециклирани агрегат.  

Количина воде коју ће упити рециклирани агрегат и
која је потребна за несметано обављање процеса
хидратације цемента може се додати пре справљања или
у току справљања бетона. У првом случају агрегат се,
претходним потапањем, доводи у стање „водом засићен,
површински сув“, а у другом случају срачуната количина
воде, добијена на основу мерења упијања воде у неком
временском интервалу, додаје се у току справљања
бетона. Аутори Радоњанин и Малешев [22], који су
вршили обимна експериментална испитивања из ове
области, препоручују одређивање упијања воде
рециклираног агрегата у трајању од 30 минута и тај
податак користе у прорачуну као додатну количину воде
за справљање бетона. Аутори предлажу проверу
пројектоване конзистенције после 30 минута од
справљања бетона. Количина воде коју ће упити
рециклирани агрегат може се одредити и на друге начине
и додати у различитим тренуцима током справљања
бетона.

Ипак, и поред додавања потребне количине воде за
упијање агрегата (према било ком од поменутих
поступака), да би упоредни бетон на бази природног
агрегата и бетон са рециклираним крупним агрегатом
имали исту меру слегања, неопходно је око 5% више
слободне воде приликом справљања рециклираног
бетона у односу на бетон са природним агрегатом [8].
Објашњење за ово лежи у облику и текстури зрна
рециклираног агрегата. Код справљања бетона са
рециклираним агрегатом потребна је већа количина воде
за формирање цементне каше која продире у поре старог
цементног малтера, попуњавајући старе прслине и
празнине и формира танак слој на површини зрна

рециклираног агрегата. Тиме се „подмазују” зрна
рециклираног агрегата и постиже боља уградљивост и
обрадљивост, практично иста као код бетона на бази
природног агрегата. С обзиром на то да се при
пројектовању често захтева и иста мера слегања и исти
слободни водоцементни фактор, неопходно је кориговати
количину цемента, тј. повећати је за процентуални износ
повећања количине воде. Осим повећањем количине
воде, иста мера слегања код бетона са рециклираним
крупним агрегатом и упоредних бетона са природним
агрегатом, може се постићи и применом додатака типа
суперпластификатора у износу од 1% [23] до 1,3% [13] у
односу на масу цемента. 

Код одређивања размере ситног и крупног агрегата у
бетону са рециклираним агрегатом, може се
претпоставити да је оптимални гранулометријски састав
исти као код природног агрегата [8]. Што се тиче врсте
цемента, за справљање бетона на бази рециклираног
агрегата, по правилу се могу користити све врсте
цемента (CEM I – CEM V) доступне на нашем тржишту
[20].

4.2. СВОЈСТВА БЕТОНА НА БАЗИ 
РЕЦИКЛИРАНОГ АГРЕГАТА

4.2.1. СВОЈСТВА СВЕЖЕГ БЕТОНА

Запреминска маса свежег бетона која се добија
непосредно након справљања, представља врло поуздан
показатељ многих својстава очврслог бетона. Што је ова
запреминска маса већа, а то се постиже правилним
избором бетонске мешавине и применом одговарајућег
поступка збијања, добијају се, по правилу, компактнији
бетони, које карактерише висок ниво физичко-механичких
својстава. 

Хансен [8] је закључио да, због садржаја старог
цементног малтера у зрну рециклираног агрегата, бетони
са рециклираним агрегатом имају од 5% до 10% мању
запреминску масу у односу на упоредни бетон на бази
природног агрегата. Бетони са крупним рециклираним
агрегатом имају од 1% до 5% мању запреминску масу од
упоредног бетона на бази природног агрегата, у
зависности од процента замене природног рециклираним
агрегатом [22, 23, 14, 16]. У апсолутним износима, бетони
са крупним рециклираним агрегатом имају запреминску
масу у свежем стању од 2320-2340 кг/м3.

Количина увученог ваздуха зависи од пројектног
састава бетонске мешавине и од ефикасности збијања
бетона. Ова карактеристика, која се мери на свежем
бетону, има важну улогу код отпорности бетона на
дејство мраза. Сумирајући резултате неколико
истраживања, Хансен [8] је закључио да нема значајних
разлика у садржају увученог ваздуха код бетона са
рециклираним и природним агрегатом, тј. разлике се
налазе у границама од 1%. Од новијих истраживања,
Сагое-Црентсил и сар. [14] добили су исти проценат
увученог ваздуха код бетона са рециклираним крупним
агрегатом и бетона са природним агрегатом. 

4.2.2. СВОЈСТВА ОЧВРСЛОГ БЕТОНА

Физичко-механичка својства
Чврстоћа при притиску бетона на бази рециклираног

агрегата зависи од односа чврстоће оригиналног бетона
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од кога се добија рециклирани агрегат и циљане
чврстоће према којој се пројектује бетонска мешавина.
Уколико је чврстоћа оригиналног бетона већа од циљане
чврстоће, чврстоћа при притиску бетона са рециклираним
агрегатом биће већа од чврстоће упоредног бетона на
бази природног агрегата (који има исти слободни
водоцементни фактор). Пошто то најчешће није случај,
односно чврстоћа оригиналног бетона најчешће је мања
од циљане чврстоће, то бетони са рециклираним
агрегатом најчешће имају мању чврстоћу при притиску од
упоредних бетона са природним агрегатом. Што је веће
учешће рециклираног агрегата у мешавини, то је пад
чврстоће при притиску већи, а нарочито је велики уколико
се користи и ситан рециклиран агрегат.

Према ауторима Игњатовић и Маринковић, који су
анализирали већи број експерименталних истраживања
из области својстава бетона на бази рециклираног
агрегата [24], код бетона са 100% рециклираног крупног
агрегата, пад чврстоће у односу на чврстоћу упоредног
бетона са природним агрегатом у просеку износи око
13%, а код бетона са 50% рециклираног крупног агрегата,
у просеку око 8%. Пад чврстоће код бетона са процентом
замене крупног агрегата мањим од 50% практично се
може сматрати занемарљивим. Међутим, бетони са
рециклираном ситном фракцијом могу имати знатно већи
пад чврстоће при притиску, и до 50% у односу на бетон
са природним агрегатом, уколико је проценат замене
ситног агрегата 100%.

Чврстоћа при затезању бетона на бази рециклираног
агрегата се не разликује много од чврстоће упоредног
бетона на бази природног агрегата. Према [24], на
чврстоћу при затезању не утиче значајно врста
употребљеног агрегата. Посматрано релативно у односу
на чврстоћу при притиску, смањење ове чврстоће код
бетона са рециклираним агрегатом износи око 7% у
односу на упоредни бетон са природним агрегатом, без
обзира на тип и количину рециклираног агрегата у
бетонској мешавини [24].

Модул еластичности бетона на бази рециклираног
агрегата мањи је од модула еластичности упоредног
бетона на бази природног агрегата због присуства
заосталог цементног малтера. Као и код чврстоће бетона
при притиску, што је веће учешће рециклираног агрегата,
то је пад модула еластичности већи, а нарочито је велики
уколико се користи и ситан рециклиран агрегат. Код
бетона са 100% рециклираног крупног агрегата, пад
модула еластичности у односу на упоредни бетон са
природним агрегатом, износи у просеку око 20%, [24]. Код
бетона са рециклираном и крупном и ситном фракцијом,
овај пад може износити и до 50%.

Скупљање бетона на бази рециклираног агрегата је
сложен процес који, као и скупљање бетона са
природним агрегатом, зависи од многих параметара:
температуре, влажности ваздуха, величине узорака,
количине и типа цемента, количине воде и водо -
цементног фактора, гранулометријског састава агрегата.
Због присуства старог цементног малтера рециклирани
агрегат има мању вредност модула еластичности и пружа
мањи отпор скупљању, па је скупљање бетона на бази
рециклираног агрегата веће од скупљања упоредног
бетона са природним агрегатом. Скупљање расте са
повећањем количине рециклираног агрегата, али ситна
рециклирана фракција више утиче на повећање
скупљања него крупна. Према истраживањима [25, 26,

27], бетони са различитим процентима замене крупног
природног агрегата рециклираним (од 30% до 100%)
имају већа скупљања од упоредних са природним
агрегатом, од 4% до 70%, у зависности од процента
замене. Скупљање само услед сушења бетона са 100%
крупног рециклираног агрегата, према истраживањима
[14, 17, 26], веће је од скупљања упоредног бетона са
природним агрегатом, а разлике се крећу у широким
границама од 10 до 100%.

Течење бетона је једна од најважнијих особина
бетона на бази рециклираног агрегата ако се говори о
његовој примени у конструкцијским елементима. У готово
свим истраживањима је добијено да је течење ових
бетона веће у односу на течење упоредних бетона са
природним агрегатом. Неки од разлога су мања
запреминска маса и већа порозност рециклираног
агрегата, а такође и нижа чврстоћа и модул еластичности
[28]. Као што је познато, течење бетона је
пропорционално количини цементног малтера у бетону, а
њега у бетону на бази рециклираног агрегата има више
(старог у зрну рециклираног агрегата и новог) у односу на
упоредни бетон са природним агрегатом. Дилатације
течења веће су што је већа количина рециклираног
агрегата – бетон који садржи до 20% крупног
рециклираног агрегата има течење до 35% веће од
упоредног бетона са природним агрегатом, док су течења
бетона који има 100% крупног рециклираног агрегата
најчешће већа за 25% до 60% [8, 25, 27, 28]. У случају
када се примењује комплетно рециклирани агрегат (и
крупна и ситна фракција), течење бетона може бити и
неколико пута веће од течења бетона са природним
агрегатом [8, 28]. 

Својства која утичу на трајност бетона
Трајност бетона зависи од његових транспортних

карактеристика – пропустљивости за ваздух, воду и
хлориде. Пропустљивост доминантно зависи од
величине, распореда и континуитета капиларних пора у
цементном камену и контактним зонама у структури
бетона. Бетони на бази рециклираног агрегата,
генерално, имају већу пропустљивост за воду и ваздух од
бетона на бази природног агрегата, због присуства старог
цементног малтера и постојања две контактне зоне.

Отпорност на карбонизацију бетона на бази реци -
клираног агрегата, изражена кроз дубину карбонизације,
слична је отпорности на карбонизацију бетона на бази
природног агрегата. Према истраживањима [29] и [30],
мерена дубина карбонизације бетона на бази
рециклираног агрегата се знатно не разликује од дубине
карбонизације бетона са природним агрегатом, док према
истраживању [31] она може бити до 60% већа.

На основу до сада обављених истраживања [8, 32,
33, 34] не може се извести генерални закључак о
отпорности на мраз бетона на бази рециклираног
агрегата. Постоје велике варијације у отпорности и
оценама отпорности на мраз, која може бити и већа и
мања од отпорности упоредног бетона на бази природног
агрегата. То зависи од великог броја параметара:
присуства (одсуства) увученог ваздуха у оригиналном
бетону, односно цементном камену око зрна
рециклираног агрегата, од односа водоцементних
фактора оригиналног и новог бетона, начина неговања
узорака, методе испитивања итд.

Отпорност на дејство хлорида бетона на бази
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рециклираног агрегата, према до сада обављеним
истраживањима [35, 36], опада са повећањем количине
рециклираног агрегата, али није знатно нижа од
отпорности бетона са природним агрегатом.

5. СТАНДАРДИ
5.1. ПРЕПОРУКЕ РИЛЕМ-a

РИЛЕМ (Међународно удружење лабораторија за
испитивање материјала и конструкција) је последњу
верзију спецификација за рециклиране агрегате који се
могу примењивати у бетону, објавио 1998. године [18].
Рециклирани агрегат, према овим препорукама,
разврстан је у три типа:

Тип I – агрегат који потиче углавном од зидарског
отпада,

Тип II – агрегат који потиче углавном од бетонског
отпада и

Тип II I  – агрегат који се састоји од мешавине
рециклираног (максимално до 20%) и природног агрегата
(минимално 80%).

Обавезни захтеви које ова три типа агрегата морају
да задовоље да би се могли примењивати у армираном и
неармираном бетону, дати су у табели 1.

Са рециклираним агрегатом који испуњава ове
захтеве квалитета могу се справљати бетони према
препорукама датим у табели 2.

5.2. ЕВРОПСКИ СТАНДАРДИ

Европски стандард за агрегат EN 12620: 2002 [37]
дозвољава примену рециклираног агрегата у бетонима
уколико они задовољавају све одредбе тог прописа који
се односи на природан агрегат. Тренутно у оквиру
европске регулативе не постоји посебан стандард који
третира рециклирани агрегат. Неке од земаља које су
прихватиле Еврокодове, дефинисале су националне
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Табела 1. Обавезни захтеви квалитета за рециклирани агрегат, РИЛЕМ [18] 

Table 1. Required properties of recycled cocnrete aggregate, RILEM [18]

Табела 2. Захтеви за бетоне који се справљају са рециклираним агрегатом
Table 2. Requirements for recycled aggregate concrete



стандарде којима регулишу ову област. Тако је, на
пример, Велика Британија усвојила стандард BS 8500-
2:2006 [38] који је додатак пропису за бетон BS EN 206-1,
док Немачка има посебан стандард за рециклирани
агрегат DIN 4226-100:2002 [39]. 

Према стандарду за рециклиране агрегате DIN 4226-
100 [39], рециклирани агрегат се дели на четири типа у
зависности од састава, односно од порекла материјала:

Тип 1 – агрегат који се добија рециклирањем
бетонског отпада, 

Тип 2 – агрегат који се добија рециклирањем отпада
од рушења објеката,

Тип 3 – агрегат који се добија рециклирањем
опекарског отпада,

Тип 4 – агрегат који се добија рециклирањем
мешовитог отпада.

У табели 3 су приказани услови састава и физичке
карактеристике које сваки од наведених типова агрегата
треба да задовољи.

Што се тиче хемијског састава, стандард захтева да
садржај хлоридних јона растворљивих у киселинама не
буде већи од 0,04 % м/м за агрегате типа 1, 2, 3 и 0,15 %
м/м за агрегат типа 4. Сви остали захтеви стандарда који
се односе на гранулометрију, облик зрна, садржај ситних
честица и отпорности агрегата на различита дејства, исти
су као за природне агрегате.

Немачки одбор за армирани бетон (DafStb) објавио је
1998. године техничко упутство за примену рециклираних
агрегата у бетонима [40]. Према овом упутству, бетони
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Табела 3. Састав и физичке особине рециклираних агрегата према DIN 4226-100:2002 [39] 

Table 3. Composition and physical properties of recycled concrete aggregate according to DIN 4226-100:2002 [39]

Табела 4. Максимални проценти замене природног рециклираним агрегатом према DaftStb [40]
Table 4. Allowable amounts (in %) of recycled aggregate in different types of  concrete according to DaftStb [40]

≤

≤

≤ ≤
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справљени са рециклираним агрегатом треба да имају
иста својства као и бетони са природним агрегатом. Да
би се то постигло, за производњу конструкцијских бетона
дозвољава се употреба само типа 1 и 2 рециклираног
агрегата, и то зрна већа од 2 мм. Употреба рециклираног
песка се не дозвољава. Максимална дозвољена класа
чврстоће за бетоне на бази рециклираног агрегата је
C30/37; захтева се доказ отпорности на мраз и алкално-
силикатну реакцију и не дозвољава се примена у
лакоагрегатном и претходно напрегнутом бетону. Такође,
препоручује се примена у сувим срединама и срединама
мале влажности, а за агресивније услове изложености
смањује се дозвољени проценат замене природног
агрегата рециклираним, према табели 4. Сви ови захтеви
базирају се на полазној претпоставци да се заменом
природног рециклираним агрегатом не промене битна
својства бетона. 

На слици 8 објашњени су услови (класе) изложености
према ЕN 1992 [41].

У табели 5 скраћено су приказани захтеви за примену
рециклираног агрегата (РА) у конструкцијском бетону
према стандардима и препорукама појединих европских
земаља [41].

Дакле, према препорукама већине европских земаља,
у конструкцијском бетону дозвољава се примена агрегата
који се добија рециклирањем бетонског отпада; углавном
се препоручује примена крупног рециклираног агрегата, а
дозвољени проценат замене крупног природног агрегата
рециклираним креће се, са изузетком Белгије и Данске,
до 45%. 

Овај проценат замене природног крупним
рециклираним агрегатом практично неће утицати на
битна својства бетона. У том случају довољно је имати
стандарде који ће дефинисати састав и физичко-
механичке особине рециклираног агрегата чија се
примена за бетоне у конструкцијама дозвољава, као што
је наведени пример Немачке. 

Међутим, ако се дозволи веће процентуално учешће
рециклираног агрегата, рецимо 100% крупног, тада ће се
својства бетона на бази рециклираног агрегата битно
разликовати у односу на својства одговарајућег бетона на
бази природног агрегата и стандарди и прописи који важе
за класичан бетон неће бити примењиви. У том случају,
поред стандарда за агрегат, потребно је имати посебне
стандарде и прописе за бетоне са рециклираним
агрегатом, као нову врсту бетона, као што је то био случај
са, рецимо, лако агрегатним бетонима. 

6. ПРИМЕНА

У овом поглављу су приказани неки већ изведени
објекти у којима је бетон на бази рециклираног агрегата
примењен у елементима носећих конструкција.

На слици 9 приказан је пословни објекат „Vilbeler
Weg” са отвореном вишеспратном гаражом, изграђен у
Дармштату, 1997/1998. године [42]. Комплетна
армиранобетонска конструкција објекта пројектована је и
изграђена од бетона на бази рециклираног агрегата. 

Примењена је строга контрола квалитета производње
бетона и резултати су били веома задовољавајући са
становишта варијације у квалитету произведеног и
уграђеног бетона.

У табели 6 приказан је састав и основне
карактеристике примењеног бетона.
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Слика 8. Примери за класе изложености према ЕN 1992 [41]
Figure 8. Examples of exposure classes according to EN 1992 [41]

Табела 5. Захтеви појединих европских стандарда и препорука [41]
Table 5. Requirements of different European standards and recommendations [41]



У стамбеном објекту „Waldspirale“ (Дармштат), изграђеном
1998. године, бетон са рециклираним агрегатом коришћен је
за све унутрашње елементе конструкције (стубови, зидови,
греде) и за темељну плочу [42]. Као и у претходном објекту,
примењен је само крупан рециклиран агрегат, док је као ситни
коришћен природни. Фотографија објекта приказана је на
слици 10, а састав и основне карактеристике примењеног
бетона у табели 7.

Пословна зграда БРЕ-а у Вoтфорду прва је зграда у
Великој Британији у којој је примењен бетон на бази
рециклираног агрегата у армиранобетонској конструкцији
[43]. Бетон у коме је крупан агрегат био рециклиран (985
кг/м3) примењен је у темељној плочи, стубовима и
касетираној међуспратној конструкцији, са минималном
количином цемента од 330 кг/м3, односно максималним
водоцементним фактором од 0.5. Класа бетона за
темељну плочу била је C25/30, а за преостали део
армиранобетонске конструкције C35/45, у оба случаја
слегање 75 мм. Интересантно је да је примењени цемент
садржавао велику количину згуре: 50% за бетон класе
C35 ради заштите од карбонизације, и чак 70% за бетон
класе C25/30 са циљем постизања максималне хемијске
отпорности. Објекат је изграђен 1995/1996. године и
приказан је на слици 11.

Бетон са рециклираним агрегатом примењиван је на
више објеката у Швајцарској, табела 8 и слике 12 и 13
[41]. Коришћени су бетони класа C25/30 и C30/37, који су
допуштени тамошњим стандардом за бетон SN ЕN 206-1.
Бетони на бази рециклираног агрегата примењени су као
нормални, пумпани и самозбијајући. 
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Слика 9. „Vilbeler Weg” у Дармштату, Немачка, 1997/1998 [42]
Figure 9. Vilbeler Weg building  in Darmstadt, Germany, 1997/1998 [42]

Табела 6. Састав и карактеристике бетона на бази
рециклираног агрегата, Вилбелер Wег [42]

Tablе 6. Composition and properties of recycled aggregate
concrete, Vilbeler Weg [42]

Слика 10. „Waldspirale“ стамбени објекат у Дармштату,
Немачка, 1998 [42]

Figure 10. Waldspirale residental complex in Darmstadt, Germany,
1998 [42]

Слика 11. Пословна зграда БРЕ, УК, 1995/96, [43] 
Figure 11. Office building BRE, UK, 1995/96 [43]

Место Тип објекта Количина БРА
бетона (м3)

Bahnhaldtenstrasse,
Цирих стамбена зграда 5000

Max-Bill Platz, 
Цирих

стамбена и 
пословна зграда 20000

Birch,
Цирих школа 15000

Bullingerplatz,
Цирих школа 5000

Табела 8. Објекти у Швајцарској код којих је примењен бетон
са  рециклираним агрегатом [41]

Table 8. Structures in Switzerland built with recycled aggregate
concrete [41]



7. ЗАКЉУЧАК

Примена бетона на бази рециклираног агрегата у
армиранобетонским конструкцијама, у овоме тренутку у
свету је веома мала. Практично, само земље које имају
изражен проблем са расположивим простором за
депоније, или им недостаје квалитетан природни агрегат
(Јапан, Хонг Конг, Холандија...) интензивно раде на
омогућавању шире примене рециклираног агрегата. За то
постоји више разлога, од којих су неки социјално-
економски, а неки техничко-технолошки.

Грађевинарство је традиционално конзервативна
привредна грана која тешко прихвата промене. Уколико уз
то не постоји развијена свест у друштву о последицама
индустријског загађења и исцрпљивања природних
ресурса, и изостане подршка државе, онда није за
очекивати да ће до промена доћи убрзо. У том смислу,
могуће је деловати у два правца. Један правац
подразумева ширење знања и информација о
могућностима, предностима и манама рециклирања
грађевинског отпада, и то како у стручној јавности, тако и
уопште, у друштву. Други правац подразумева подршку и

помоћ државе, пре свега доношењем одговарајућих
закона и прописа који би стимулисали све актере у
грађевинској индустрији да рециклирају отпад (повећање
цена за одлагање отпада на депонијама, повољнији
услови на тендерима за оне понуђаче који рециклирају
отпад итд.). Могућности има много.

У техничке разлоге који у овом тренутку онемогућавају
ширу примену рециклираних агрегата спада, свакако,
њихов лошији квалитет и према томе, поједина лошија
својства бетона. За нека својства још увек недостају
истраживања да би се са потребном поузданошћу могла
дефинисати (као, рецимо, течење и трајност бетона).
Према већини стандарда и прописа, максимални
дозвољени проценат замене природног рециклираним
агрегатом, у конструкцијским бетонима, износи 20-45%,
што има занемарљив утицај на својства бетона. Зато су
неопходна нова истраживања која ће допринети потпуном
разумевању и сагледавању свих својстава ових бетона, и
доношење стандарда и прописа који ће омогућити ширу
примену, наравно, у границама могућности технологије и
квалитета бетона на бази рециклираног агрегата.

Овладавање технолошким поступцима рециклирања,
бар оним традиционалним, не би требало да представља
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Табела 7. Састав и карактеристике бетона на бази рециклираног агрегата, Wалдспирале [42]

Table 7. Composition and properties of recycled aggregate concrete, Waldspirale [42]

Слика 12. Bahnhaldenstrasse, Цирих [41]
Figure 12. Bahnhaldenstrasse, Zürich [41]

Слика 13. Max-Bill Platz, Цирих [41]
Figure 13. Max-Bill Platz, Zürich [41]



проблем, поготово за произвођаче природног дробљеног
агрегата, који највећи део потребне технологије већ
поседују. Са економске тачке гледишта, рециклирање
може бити исплативо. Уз помоћ државе (рецимо таксе за
одлагање грађевинског отпада на депоније) и у густо
насељеним подручјима где је потреба за агрегатом
велика, а налазишта природног агрегата нису близу,
рециклирани агрегат може бити конкурентан природном. У
Немачкој, на пример, рециклирање отпада је јефтиније од
његовог одлагања на депоније.

Добри примери ангажоване државне политике и
одговорног друштва су свакако и  Јапан, скандинавске
земље, Холандија и Хонг Конг. У Хонг Конгу је 2002.
године влада покренула изградњу пилот рециклажног
постројења, са циљем да се производи рециклирани
агрегат за потребе државних и истраживачких пројеката
који би допринели масовнијој употреби рециклираних
агрегата. Овакве примере би, наравно, требало следити.
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МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ 
- ЖИВОТНИ ПУТ УМНОГ

ГРАДИТЕЉA ДО 1909.
Резиме: 

Рад има за циљ да освијетли спознаје и тајне о Милутину Миланковићу, једном од најумнијих научника који је дао
изузетан допринос спознајама науке о градитељству, али и науци о Земљи. Са правом га зову оцом климатског
моделирања. Међутим, мало се зна да је он био свестран математичар, астроном, метереолог, геофизичар,
успјешан и иновативан градитељ. Милутин је би човјек који је безгранично вјеровао природи и схваћао њене моћи.
Осликавајући животни пут умног градитеља до 1.10.1909. завршава се његова врло успјешна инжињерска пракса у
Бечу и он се враћа у Београд. Тада започиње његов професорски ангажман на катедри примјењене математике
Филозофског факултета Универзитета у Београду, који није предмет овог рада.
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MILUTIN MILANKOVIĆ 
- THE LIFE PATH OF THE 

BRILLIANT BUILDER UNTIL 1909
Summary: 
The aim of this paper is to shed light on what is known and unknown about Milutin Milanković, a most ingenious scientist,
whose contribution to the science of civil engineering and to the study of the Earth is invaluable. He has been rightly dubbed
the father of climate modeling. However, it is little known that he was a versatile mathematician, astronomer, meteorologist,
geophysicist, and a successful and innovative builder. Milutin was a man who trusted nature infinitely and understood its
powers. Depicting the life path of the brilliant builder until 1 October 1909, his highly successful engineering work in Vienna
came to an end and he returned to Belgrade. Next, he became a lecturer at the Chair of Applied Mathematics at the Faculty of
Philosophy of Belgrade University, which is not the subject of this paper.
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1. ДЕТИЊСТВО И ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Милутин Миланковић је рођен 16 (28) маја 1879.
године у Даљу, варошици на Дунаву поред Осијека.

Своје детињство проводи поред моћне реке којој
никада није престао да се диви. 

Миланковићев рационалан истраживачки дух, те
систематични приступ решавању сваког проблема са
којим се сусрео, показује се већ у раном детињству. 

Бројне епизоде из његовог живота су нам познате
преко његових дела и веома лепо описују животни развој
овог великог научника.

Као дете "Милутин је био слабуњав, млитав, боле -
шљив, сасвим различит од своје браће и сестара. Док
су она увелико спавала слатким сном, гледао је он у
полутаму спаваћих соба, осветљених шкиљавим
кандилом, и зидао у њој куле и градове. У тим вечерњим
ча совима његови родитељи и старамајка играли су
обично карата и завиривали с времена на време у
спаваћу собу да виде да ли је заспао, па да и они легну,
јер су знали да кад једном заспи, не могу га више ни
топови разбудити."

Тако је једне бесане вечери, петогодишњи Милутин
са својим родитељима и старaмајком играо карте први
пут. Игри је претходило тумачење правила игре и јачине
сваке карте и ту прву игру карата Милутин је добио.

Сутрадан, отац га позва:
"Хајде да те научим бројати."
"Па знам!"
"Како, знаш?"
"Ево да ти покажем." И ја му избројах до двадесет.
"Ко те је научио?"
"Нико. То се разуме само по себи."
"А знаш ли бројати даље?"
"Не знам; није ми било потребно."
Након овог кратког разговора отац је Милутину

објаснио децимални бројни систем и научио га да броји
до хиљаде, па до милиона. Већ сутрадан, задао је сину
проблем да сабере вредност новчаница које је ставио
испред њега, што је Милутин лагано решио и тачно
сабрао 127 крајцара.

Основно образовање је завршио учећи приватно.
Значајна личност у овој фази образовања је била
гувернанта Зорка, "Српкиња, но васпитана у немачким
школама." Учила је Миланковића немачком језику, који је

он лагано и брзо савлађивао. "Пре но што смо почели да
учимо друге предмете, напомену Зорка да су за то
потребна нека помоћна средства, за математику
рачунаљка, а за земљопис глобус и географска мапа."
Исто је било брзо набављено. "Мени, истина, рачунаљка
није била више потребна, али ми је послужила за разне
геометријске и аритметичке шпекулације. Пронашао сам
помоћу ње нека правила множења и неке особине
бројева." "Земљани глобус био је сензација за све нас,
али је Зорка само мени тумачила шта су екватор, полови,
упоредници и меридијани. Када сам се разазнао у
географским мапама, било ми је прво да на њима
пронађем и црвеним мастилом уцртам Робинзонова
путовања."

Гувернанта Зорка је веома брзо приметила
Милутинову снагу интелекта, те му је посвећивала велику
пажњу, те га је подучавала и мимо наставе.

2. РЕАЛКА
Седмогодишњу реалку Милутин као једанаесто -

годишњак уписује у Осијеку 1889. године. Сам одлазак у
Осијек пада му тешко, али већ првих недеља похађања
наставе би му јасно да му учење и све школске обавезе
неће представљати проблем. Већ по завршетку првог
семестра заузима место првог ђака у разреду, и држи га
до краја школовања. 

Веома значајно место у Милутиновом образовању
заузима наставник Владимир Варићак. "У реалци се у
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Слика 1. Родна кућа у Даљу
Figure 1. Family home at Dalj

Слика 2. Родитељи
Figure 2. Parents

Слика 3. Милутин Миланковић
Figure 3. Milutin Milanković
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међувремену појавила нова звезда, један млад, тек 28-
годишњи наставник, доктор филозофије, математичар.
Звао се Владимир Варићак, био је Србин, син аустријског
официра. Леп човек, а стидљив ко девојка, допао се свим
осјечким Српкињама, удавачама, но он се ожени Хрва -
тицом, али изроди са њом четири кршна православца."

Варићак је брзо открио Милутинове способности за
егзактну науку и "поче да негује ту слабачку биљку и да је
развија у стабло, изведе ме на пут којим сам касније у
животу корачао и оспособи ме да савладавам препреке
на томе путу." 

Матурски испит је радио из историје, а ту је био
најслабији. Припремајући матурски испит, Миланковић би
шетао травњацима, гајевима и забаченим стазама и
преживљавао историјске догађаје из уџбеника. "Тако сам,
шетајући усамљен, проживео у оним данима целу
историју света и запамтио те своје доживљаје, а не суве
реченице уџбеника." 

На усменом матурском испиту, Миланковића је
испитивао инспектор лично. "... говорио сам скоро читав
сат, и својим одговорима задивио све присутне, а
највише свог професора историје који се забленуо од
чуда, јер није могао да појми како је могуће задржати у
глави толико разних чињеница, и толико бројева!"

Након успешно одбрањене матуре 1896. године
Миланковић се враћа у Даљ и припрема се за даље
школовање.

У току распуста, приликом шетње, седамна -
естогодишњем Миланковићу се указа решење трисекције
угла. Не могавши сачекати, на клупи баште је скицирао
решење (слика 1), па усхићен отрча у кућу, те разради

конструкцију трисекције угла која се базира на
формирању криве приказане на слици 2. Након овога
открића, Миланковић је направио и скицу механичког
апарата за цртање те криве (слика 3), те на најбољем
папиру написао своју прву научну расправу. Но, "крива
коју сам пронашао већ је давно позната, те се зове
конхоида и тако овај мој рад нема никакве вредности". 

Дошло је време да се Миланковић одлучи коју ће
високу школу уписати. Породица је желела да Милутина
усмери ка пољопривреди, но он је желео да студира
електротехнику.

"Све што Веселин и ја могадосмо да дознамо о стању
модерне технике било је из оних немачких књига о
техничким проналасцима. Уверисмо се да је
електротехника најмодернија и најплоднија грана
инжењерске струке, и зато одлучисмо, још док сам био у
петом разреду, да постанемо електроинжењери."

Веселин, Милутинов рођак, годину дана је старији од
Милутина, и одлази у Беч, одакле му јавља: "Срам да је
Бечку технику! Овде нема одсека за електротехнику; она
се учи као споредни предмет машинског одсека. Но
нисам луд да проводим свој живот по машинским
радионицама и крпим парне котлове. Зато сам се уписао
у грађевински одсек - ту је, кажу, боља каријера."

Веселин је Милутину причао о огромним
могућностима које се пружају грађевинском инжењеру, о
Бечкој политехници и о њеном професорима, нарочито о
професору Емануелу Чуберу: "Он је Чех, да га само
видиш, не би посумњао у његову генијалност."

Милутин је савет потражио и од свог наставника
математике Владимира Варићака, који му је рекао:
"Истина, Чубер је најбоља школа математике. И
Загребачки универзитет шаље њему своје питомце
математике, а не на Бечки универзитет. Код њега ћеш
много научити, а техника ти пружа широке примене за
твоја математичка знања."

"Коцка је пала: одлучих да пођем у Беч да будем ђак
Емануела Чубера. Петог октобра 1896. пођох са
Веселином у Беч. Тог дана отпоче нови један период у
моме животу."

3. СТУДИРАЊЕ
Бечку политехнику, одсек грађевине, Милутин уписује

1896. године.
Заљубљен у математику, Миланковић на другој

години студија осећа одвратност према техници. Но
тешио се тиме да неће бити грађевинар, већ нешто више,
прави инжењер. 

Као студент, добио је задатак да нацрта све главне
елементе јонског стила: "Радећи те цртеже, по тачно
одређеним геометријским правилима, сазнао сам да је
архитектура антике стварни изражај хармоније бројева,
пронађене у Питагориној школи", те се његов став према
грађевини полако мења.

У петој школској години, најважнији предмет
Миланковићу предаје професор Јохан Брик. У овим
предавањима Миланковић налази снажну инспирацију за
касније бављење научним радом.

"Брикова предавања врло су ме заинтересовала.
Одлично је владао математичком анализом и стално би
је примењивао у својим предавањима. Пуне две године
пре но што сам слушао његова предавања ниједан
предавач техничких наука, сем геодезије, није учинио

Слика 5. Крива
Figure 5. Curve

Слика 4. Трисекција угла
Figure 4. Angle trisection
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никакву примену више математике, тако да су је многи
добри ђаци позаборављали. Но мени је остала још свежа
у памети и са задовољством сам видео да ћу је ипак
моћи примењивати у својој будућој инжињерској пракси."

У оквиру предавања професора Брика, између
осталог изучавали су се засвођени мостови, те се радио
и пројекат засвођеног моста. Радећи на пројекту,
Миланковић је увидео да се особине линије притисака
(геометријско место нападних тачака резултанте сила)
могу подвргнути строгој математичкој анализи, што до
тада није учињено.

Код истог професора Миланковић заједно са својим
колегом Николом је радио и пројекат жељезничког моста.
Задатак им је био да одреде најповољније димензије
конструкције решетке моста за задату шему оптерећења.
При завршетку пројекта, Никола је уочио фаталну грешку
коју су начинили: "Заборавили смо да, пре но што смо
почели израчунавати силе изазване у штаповима носача
оптерећењем воза, то оптерећење поделимо са два, јер
се оно пренаша на два главна носача."

Ова грешка их је враћала на почетак рада, а рок за
предају пројекта је био веома близу. Милутин и Никола
одлучише да оду до професора Брика и кажу му шта су
урадили, те да га замоле за продужетак рока предаје
рада. 

Професор Брик их је саслушао и рекао им да израде
нов пројекат, Милутин и Никола се пожалише да за то
нема времена, пошто је школска година при крају, а
професор Брик им одговори:

"И о томе сам размислио! Закон је закон, а у нашој
бирократској држави, он је врхунац сваке мудрости! Но, у
извесним случајевима, он дозвољава изузетака: ономе
кога болест спречи да доврши прописан посао, може се
на темељу лекарског уверења одобрити одлагање
предвиђеног термина."

"А, где нам је лекарско уверење?", запитах зачуђено.
"Ви сте ми га, драги моји, већ поднели! Јасно је као

дан да, кад начинисте онако лудачку грешку, мора да сте
померили памећу. Ту ми лекар није потребан. Е, па лепо.
Саопштите деканату да сам вам на темељу лекарског
налаза продужио термин за израду цртежа до месеца
новембра."

Завршни, инжењерски испит Миланковић је успешно
завршио 1902. године, након чега одлази на
једногодишње одслужење војне обавезе.

У току одслужења војног рока, наставник Варићак
Миланковићу даје извештај са предавања циришког
професора Стодола. Предавање се бавило узајамним
везама технике и математике. "У њему Стодола излаже
своје мишљење да, као што у војсци има официра-
фронташа и генералштабних официра, и у инжињерском
позиву постоји таква разлика између практичара и
теоријски више образованих инжењера. Само ти
теоретичари, оспособљени вишим знањима математике,
у стању су да решавају нове велике проблеме технике."

"Технички докторат", рече ми Варићак,
"генералштабна је школа инжењерске струке. Кад га
стекнете, осигурана вам је каријера вишег степена."

4. ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
Миланковић се по одслужењу војне обавезе 1903.

године враћа у Беч на докторске студије. У
размишљањима коју тему да одабере за докторат,

Миланковић се окреће бетону, тада новом грађевинском
материјалу. "Њиме је године 1894. саграђен засвођен
мост, пребачен преко Дунава... и имао распон од 50
метара, а убрзо подигоше се по Европи и други такви
мостови, све већег распона. И у свим другим областима
инжењерске струке, лучним постројењима, речним
каналима, водојажама, узимала је примена бетона све
већег замаха, да је преобразила целокупну грађевинску
технику и ставила је пред нове проблеме."

Миланковић увиђа да његова аналитичка теорија
линије притисака добија свој значај и оправдање, те
теорију линије притисака пријављује као докторску
дисертацију.

У оквиру докторске дисертације Миланковић
поставља најопштији случај линије потиска, те га
аналитички изражава и при том налази заблуде у којима
су били научници који су се овим проблемом бавили пре
њега.

Докторски испит је положио 3. децембра 1904. године
и тиме постао први доктор техничких наука међу Србима.

Докторски испит је полагао пред четворочланом
комисијом у којој су били: Професор Брик (председник
комисије), Фингер, Чубер и Тетмајер, тадашњи ректор.

"Испит је трајао два сата, а почео је рефератом
Фингера и Чубера о мојој дисертацији. Тај врло похвални,
но прецизним математичким стилом написани, реферат
прочитао је Фингер са толико топлине и срдачности. И за
време испитивања нисам осећао да стојим пред строгим
судијама, већ искреним својим пријатељима. Задовољни
мојом дисертацијом, којом сам прекорачио област
наставног плана Технике, сматрали су тај усмени испит
као формалност, тим пре што су већ својим рефератом
изрекли свој суд о мени. Њихова питања стајала су у
вези са мојом дисертацијом, а ту сам стајао на чврстом
тлу."

Слика 6. Из докторске дисертације
Figure 6. From doctoral dissertation
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5. ИНЖЕЊЕРСКА ПРАКСА

Инжењерску праксу Миланковић почиње 25. јануара
1905. године запосливши се у грађевинском предузећу
барона Питела. Предузеће је тражило инжењера који би
био способан да ради статичке прорачуне и пројекте у
новој грани технике, армиранобетонским конструкцијама.

Већ након првог састанка у предузећу, Миланковићу
инжењери предузећа презентују цртеже арми -
ранобетонске конструкције великог фабричког постројења
у Санкт Пелтену са радионицама које су имале површину
од 15.000 м2. Након прегледа нацрта, Миланковић брзо
увиђа проблеме велике тежине на армиранобетонским
кровним плочама, и присуство светларника који заузима
место армиранобетонске плоче. Миланковић одмах
констатује: "Јасно је да на свим местима где ребра
таванице немају своју горњу плочу, она мора добити
арматуру и у зони притиска." Миланковић се прихвата
овог захтевног посла, а на питање када ће пројекат бити
готов, одговара: "Радићу свакодневно до осам увече, па
када завршим статички рачун, готов сам са својим
послом. Израчунавање коштања грађевине Ваш је посао,
ту се још не разумем." Двоструко армирани пресеци су се
у то време рачунали мукотрпним сукцесивним
апроксимацијама до дефинитивних површина арматуре,
тако да је Миланковић себи убележио да се треба
позабавити двоструко армираним пресецима. По
завршетку предметног пројекта, водећи инжењер у
предузећу констатује да сви инжењери заједно не знају

толико колико зна млади доктор технике. Миланковић је
као пројектант попратио и изградњу фабричког
постројења, где је приметио да је дашчана оплата за
Енебикову таваницу компликована и скупа.

Миланковић градитељство није схватао као рутински,
довољно познат и разрађен посао, него је сваком послу
прилазио студиозно, примењујући сва своја знања,
трудећи се да одговори на сва неречена и недоречена
питања.

Миланковић је замољен да за "Енциклопедију о
армираном бетону" напише чланак о тој грађевини, али је
то Миланковић у недостатку времена препустио колеги,
будућем познатом професору Терцагију.

У току прорачуна фабрике у Санкт Пелтену,
Миланковића позивају да пође за Глајсдорф, где се
градила хидроелектрана, а задатак му је био да изврши
прецизни нивелман канала хидроцентрале. "Ту проведох
неколико дана, опијен лепотом природе и свежином
пролетњег ваздуха, а одушевљен инжињерским
позивом."

По завршетку пројекта фабрике, Миланковић ради на
пројекту армиранобетонског аквадукта дужине 1200 м
којим би се вода доводила од бране до изнад турбина
хидроцентрале. Хидроцентрала се градила у околини
Ердеља. Допринос градитељству у овом послу је тај што
проблеме температурних промена решава увођењем
дилатационих разделница: "Више бриге и посла задавала
ми је температурна дилатација корита, јер, бетон се са
променом температуре издужује, односно скраћује, као и
гвожђе. Зато сам изнад сваког ослонца бокове корита
извео као да су му ту расечени, а у тај прорез сместио
набор поцинкованог лима, убетонираног својим крајевима
у бокове, а повезаног са њиховом арматуром."

И овај Миланковићев изванредни објекат је приказан
у "Енциклопедији о армираном бетону".

Током свог петогодишњег инжењерског рада у
Аустрији, Миланковић је учествовао са статичким
прорачунима, радом на терену, изласцима на
градилиште, на укупно 10 хидроелектрана. Миланковић је
радио на пројектима хидроелектрана у Бањој Луци,
Бихаћу и Крупи, али је Први светски рат омео њихово
извођење.

Већ 1. маја 1905. године, Миланковић са предузећем
барона Питела склапа дефинитивни уговор, те бива
постављен за шефа техничког бироа. Задатак му је био
да организује и руководи оформљеним бироом.
Инжењере и особље техничког бироа бирао је
Миланковић лично. Највећи број младих инжењера
долазио је са катедре професора Брика. Тако
Миланковић покреће своју школу статике бетонских
конструкција.

Слика 8. Фабрика у Санкт Плетену након изградње
Figure 8. Factory at Sankt Pölten after construction

Слика 7. Диплома о положеном докторском испиту
Figure 7. Doctoral degree



" Кад је који од инжињера техничког бироа упућен да
руководи којом грађевином изван Беча, његово место
попуњавало би се новом снагом. Најрадије сам узимао
младе људе који су тек свршили Технику. Њима би ме
снабдевала катедра професора Брика. Он и његови
асистенти упућивали би ми своје најспособније
апсолвенте, а они су радо долазили у моју школу статике
бетонских конструкција."

Један од инжењера који је радио у Техничком бироу
био је и Карл Терцаги, будући професор Бечке технике и
творац нове науке Механике тла.

"Све су то били способни млади људи, ведре и
веселе природе, због чега је у инжењерској соби увек
владало добро расположење и слога у послу. Задржао
сам их, све одреда, у лепој успомени, а уверен сам да су
ме се и они радо сећали."

Исте године у августу Миланковић одлази у Београд
како би прикупио све потребне податке за подношење
понуде за изградњу београдске канализације. Пре њега
су у Београд долазили и други понуђачи и сви су
посетили председника стручног одбора општине, тако да
га је посетио и Миланковић. 

"Кад га и ја посетих да му се представим, дочека ме
толико достојанствено да му се после неколико речи
дубоко поклоних, окренух му леђа и одох. Одговорићу му,
мислио сам у себи, понудом предузећа и пожурих се да
прикупим што тачније податке за калкулацију те понуде."

У прикупљању потребних података Миланковићу је
много помогао његов рођак Веселин, који га је провео
тереном.

На основу детаљно прикупљених података
Миланковић је сачинио понуду, која се на јавној
лицитацији показала најповољнија. Као најповољнији
понуђач, предузеће барона Питела је организовало
банкет на који су позване биле разне странке. У току
банкета, заступник једне београдске банке рече
Миланковићу да није сигуран да ће његово предузеће
добити посао, иако су најјефтинији, те рече:

"Морате занати да се овде, на Балкану, велики
послови не свршавају без бакшиша. Јесте ли, докторе,
водили о том рачуна при калкулацији понуде?"

Када му Миланковић одговори негативно, банкар
настави:

"Размислите! Не ради се само о овој деоници посла,
већ о целокупној канализацији вароши. Кад једном
уседнете у тај посао, похватате везе, довезете овамо свој
инвентар, упознате се са локалним приликама, пронађете
најјефтиније изворе за ваш грађевински материјал,
исплатиће вам се накнадно сви ти непредвиђени
'ванредни' трошкови."

На првој седници општинског одбора, која је била
јавна, присуствовао је и Миланковић, и на његово
запрепашћење председник одбора је дао предлог да се
посао изградње канализације повери берлинском
предузећу које је скупље, али је најстручније за тај посао.
Након расправе о предлогу председника, где је било и
подршке и оспоравања, одлука није донесена.

Миланковић је одлучио да не учествује у корупцији,
те је прикупио референце предузећа барона Питела и
проследио их одборницима који су били против предлога
председника одбора.

На следећој седници општинског одбора донесена је
одлука да два најјефтинија понуђача добију посао (бечка

и берлинска фирма). Задовољан донесеном одлуком,
Миланковић је кренуо за Беч, али је пре тога посетио
поменутог банкара.

"Честитам вам!", рече ми банкар чим сам ушао, а
онда ме одведе у засебну собу. Упит ме: "Колико пара
вам је потребно за ваше гласове?"

"Ништа!"
Он ме зачуђено погледа, а кад му рекох како сам

посао свршио, рече ми као у шали: "Онда можемо ону
суму од педесет хиљада поделити братски између себе."

Пошто га уверих да нећу ништа примити, рече ми
најпријатељскијим тоном: "Опростите, ви сте млад човек,
а ја богат искуствима. Са таквим принципима нећете
никад постати богаташ."

Кад је дошао у Беч, Милаковић је свом шефу
испричао разговор са банкаром, на шта је овај одговорио:

"И ја мислим, драги мој, да нећете постати милионер,

но има и моралних капитала, а ви ћете постати богаташ у
тој некомерцијалној валути. И нећете се кајати."

Година 1905. била је веома плодна, како за
предузеће барона Питела, тако и за Миланковића. Те
године предузеће је изводило радове на новом
болничком комплексу, универзитетској клиници и
душевној болници. У питању је било пуно објеката, а
свугде су биле предвиђене армиранобетонске
међуспратне конструкције. У то време изводиле су се
такозване Енебикове таванице. Миланковић се посвећује
проблему одређивања најрационалније конструктивне
висине и размаку ребара код Енебикове таванице. На
основу спроведене анализе, те у жељи да појефтини
извођење међуспратних конструкција, Миланковић
заједно са баумајстером Кројцом осмишљава нови
систем таванице који се састојао из ребара на малој
удаљености, тако да се горња плоча може изводити
танка, дебљине од 5 цм. Шупљина између ребара
попуњавала се призматичним улошцима од трске, шаши
или кукурузовине. На овај начин се добија једноставна
оплата за извођење међуспратних конструкција и равна
површина плафона. Ова врста међуспратних
конструкција је претеча савремених лаганих
полумонтажних међуспратних конструкција. Проналазак
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је патентиран као систем Миланковић-Кројц 12. маја
1906. године.

Да би се патент прихватио, систем Миланковић-Кројц
је морао бити испитан на његову сигурност против
пожара.

"Зато положисмо преко два ниска такву таваницу и
додасмо том објекту још и димњак да је личио на шпорет.
У њему је у присуству надлежног органа потпаљена
велика ватра и одржавана четири часа. Наша таваница
поднела ју је без оштећења, тек су се доње површине
њених уложака од трске мало поугљениле."

Овај тип међуспратне конструкције употребљен је на
25 разних грађевина.

Најзначајнија грађевина на којој је овај систем
примењен је доградња Техничке велике школе у Бечу.
Наиме, комисија састављена од наставника, којом је
председавао професор Брик, овај систем одабрала је као
најприхватљивији између свих понуђених таваница.

Приликом извођења радова на доградњи зграде,
професор Брик је са својим асистентима редовно
обилазио објекат и вршио мерења деформација таванице
при пробном оптерећењу.

Једном приликом професор Брик је позвао
Миланковића и у поверењу му рекао да се на Техници
ускоро оснива катедра за армирани бетон и да ће он
предложити Миланковића за тај посао. Упркос великом
ангажовању професора Брика, до овог запослења
Миланковић није дошао пошто је био Србин.

Исте, 1905. године, Миланковић завршава своју
расправу о двоструко армираним пресецима под називом
"Прилог теорији армиранобетонских носача" и објављује
је у виду монографије. Расправа је 1908. године
објављена и у „Енциклопедији о армираном бетону“.

У оквиру расправе, Миланковић даје обрасце за
директно прорачунавање двострукоармираних пресека,
што замењује сукцесивне апроксимације.

Током 1906. године Миланковић је за предузеће
барона Питела уговорио послове у Осијеку, где су
грађене три зграде, све са његовим системом
међуспратних конструкција. Исте године, санира један
објекат у Осијеку подбетонирањем темеља у кампадама.
Такође учествује у реализацији резервоара за воду.

Приликом пројектовања резервоара за воду
Миланковић себи задаје проблем: "Да ли је могуће
куполи дати такав облик да се у њој не само не појављују
нигде силе истезања, већ да оне буду свугде и у свим
правцима подједнако напрегнуте силама притиска."

Овај проблем Миланковић решава и објављује
расправу: "О мембранама једнаког отпора", коју је 1908.
године објавила Југословенска академија знаности и
умјетности.

Након тога, Милаковић ради у Мађарској на
пројектовању и извођењу зграда, позоришта, мостова,
силоса и канализационих система.

Ангажовање Миланковића на пројектовању и грађењу
мостова, натура му проблем: какав облик треба дати
ослонцима мостова да буду у свима својим
хоризонталним пресецима подједнако напрегнути.

Овај проблем решава и публикује у виду расправе: "О
статици масивних мостова".

Предузеће барона Питела Миланковић напушта јану -
ара 1908. године. Исте године се запошљава у бечком
предузећу "Ед Аста и другови", где остаје до 1. августа.
Првог октобра 1908. године Миланковић ступа у

предузеће Питела и Браузеветера, где остаје до октобра
1909. године.

Средином 1909. године Миланковић учествује у
изради нацрта нових прописа за армиранобетонске
конструкције.

"... седох 1. октобра 1909. на воз и пођох у Београд.
Тог дана завршио се тридесетогодишњи период мог
живовања у бившој хабзбуршкој монархији, а и доба моје
младости. То сам јасно и болно осећао, ваљда и због
тога што на моме путу поче промицати прва, лака, јесења
киша."

6. У СРБИЈИ

По доласку у Београд, Миланковић започиње свој
професорски ангажман на Филозофском факултету
Универзитета у Београду и бива изабран за професора
примењене математике.

Иако се његов научни пут удаљава од грађе винар -
ства, Миланковић не окреће леђа својој изворној струци.

"Из онога што сам у својој инжењерској пракси у Бечу
саопштио види се да сам својим знањима и практичним
искуством стајао далеко изнад свих који се у нашој
држави бавише том граном грађевинске делатности као
почетници. То ми је налагало да својим знањем и
искуством прискочим у помоћ где је било потребно..."

Миланковић, као уважен стручњак за армирано -
бетонске конструкције, често је био позиван да учествује
у пројектовању и грађењу објеката, али све позиве није
могао да прихвати.

"Најважнији од мојих послодаваца били су ови:
Команда ваздухопловства која је онда подизала
армиранобетонске хангаре, радионице и магацине на
аеро дро мима у Бежанији, Загребу, Скопљу, Крагујевцу и
Панчеву и своју велику палату у Земуну; Управа
монопола подизала је велику фабрику дувана у Нишу, а
стоваришта дувана у Скопљу, Велесу, Кавадару и
Чапљини; Народна банка подигла је фабрику новчаница
у Топчидеру а своје филијале у Скопљу и Битољу;
Министарство војске и морнарице и Министарство
финансија тражили су моје консултације и експертизе, а
исто тако Аграрна, Хипотекарна и разне друге банке.
Многе позиве за сарадњу морадох одбити... Двадесет
година раздобља између оба светска рата, био сам
тражена личност за такве послове..."
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Разговарала Горана Станаревић

� Како тече реализација послова рехабилитације и изг-
радње магистралних путева у Српској и који су у програму
Mинистарства за ову годину?

Чубриловић: Крај 2011. године је рок за завршетак рехаб-
илитације магистралних путева из програма 1.100 километара
путева у Републици Српској. За ову годину план је извршен,
односно  завршено је пројектовање, a 30. октобра бираће се
извођач. За ову годину планирано је да се рехабилитује око
220 километара у вриједности од 850.000 КМ.  Надамо се да
неће бити жалби на избор извођача, и да ће ти послови ипак
отпочети u 2009. години. Што се тиче рехабилитације из
претходне године, посао је углавном приведен крају, са мањим
кашњењем.
� Имајући у виду чињеницу да се аутопутеви први пут

граде у БиХ и РС, како тече реализација изградње ауто-
пута Е 661 Градишка-Бања Лука?

Чубриловић: С обзиром на почетне проблеме које смо
имали на првој дионици пута, због неприпре мљености самог
пројекта, неријешених имовинских односа и неусаглашености
око многих питања, изградња тог дијела пута је, заиста,
предуго трајала. Што се тиче другог дијела, од Mаховљана
према Градишци, посао је подијељен у  три лота, уведена су
три извођача и послови, са незнатним закашњењем, иду
веома добро и очекујемо да завршетак ове дионице буде у
љето идуће године. Надамо се да ће временски услови до-
зволити да се послови несметано одвијају. Уколико буде неп-
редвиђених проблема, рок може бити упитан али имамо

увјеравања од извођача радова да ће се рок испоштовати.
Значи, комплетан дио од Клашница до Градишке, не рачуна-
јући завршетак моста на Сави, очекујемо да пустимо у саобра-
ћај крајем љета идуће године. 
� Докле се стигло са рјешавањем проблема изградње

моста на ријеци Сави и дијела аутопута кроз Хрватску?
Чубриловић: Што се тиче проблема око изградње моста на

Сави, ту се са активностима такође касни, углавном због хрват-
ске стране. Кашњење су увијек правдали изборима код њих, да
ли локалним или републичким. Али, мост је договорен, догово-
рен је начин финансирања, договорено је како доћи до извођача
радова, и очекује се међудржавни споразум између БиХ и
Хрватске, да би се могло приступити уговарању овог посла. РС
учествује са 50 одсто у цијени коштања моста, имаћемо свог
представника у комисији за избор извођача,  представника у
надзору и очекујемо да овај дио посла буде завршен у наредних
неколико мјесеци. Није реално очекивати да изградња моста
почне прије друге половине идуће године. Уколико се до краја
године потпише међудржавни споразум, а потписивање очекуј-
емо за десетак дана, ми се надамо да ће РХ, са којом смо
потписали протокол, испоштовати све оно што је у  протоколу
наведено. Што се тиче дијела пута кроз Хрватску, они имају урб-
анистичке услове, пројекат... то ће, практично, бити брза цеста
која ће бити у ширини моста на Сави, и још очекујемо договоре
око прелаза који ће, вјероватно бити на њиховој страни, јер се
очекује да ће Хрватска прије БиХ ући у Европску унију, како путн-
ици обe државе не би имали проблема. 
� Шта значи аутопут Градишка - Бања Лука када се

споји на аутопут Хрватска - Србија? Мислите ли да би
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Kомплетна мрежа ауто-путева у
Републици Српској до 2017. године
� Министарство настоји да настави градњу мреже ауто-путева без обзира на непријатеље овог 
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било добро да аутопут иде до Сплита?
Чубриловић: У плановимa за изградњу мреже аутопутева у

Републици Српској одредили смо један од важнијих праваца,
овај према Сплиту односно Градишка-Бања Лука-Купрес-
Сплит. Кантон 10, односно Ливањски кантон, преговара са пот-
енцијалним концесионаром да кроз њихов кантон прође
поменута дионица аутопута. Ми смо заинтересовани да уђемо
у преговоре за изградњу дионице пута од Бање Луке према
југу. Мислим да би то било веома важно за грађане Хрватске и
из средње Европе, који би били везани са Јадранским морем
најкраћом дионицом аутопута. Што је већи број аутопутева, то
је и саобраћај гушћи. Хрватска је према Сплиту практично нап-
равила спој јер им до границе са БиХ недостаје само 12
километара. Значи, на нама је већи дио посла.
� Можете лу нам рећи нешто више о рјешавању имо в-

инско-правних односа на дионици аутопута Бања Лука-
Добој? 

Чубриловић: Морам овом приликом да похвалим Геодетску
управу Републике Српске и Правобра нилаштво РС. који су за-
иста, у рекордном року, одрадили велики дио посла. Направ-
или су више од 1.600 уговора, рјешавајући имовинско-правне
односе на дионици пута Клашнице-Добој, односно Бања Лука-
Добој. Практично су ријешени сви имовинско-правни односи
од Прњавора до Добоја. Исплаћено је више од 800 власника
земље, односно некретнина, 500 је у обради. Очекује се да
један мањи проценат не буде завршен до краја десетог мјес-
еца. Имовинско-правни односи ефикасно су рјешавани и
надам се да ће Геодетска управа Републике Српске и Правоб-
ранилаштво РС комплетан посао завршити до краја десетог
мјесеца.
� Да ли је уговорена пројектна документација, и ако

јесте, у којој је фази?
Чубриловић: Када је ријеч о пројектној, 30.11.2009. године

ИГХ је у обавези да испоручи комплетну пројектну документ-
ацију, паралелно се ради ревизија, а пројектна документација
на дијелу пута Бања Лука-Добој је већ испоручена ЈП „Путеви“
РС.                                    
� Када очекујете расписивање тендера, избор извођача

и почетак радова? 
Чубриловић: Са компанијом "Штрабаг" преговарамо о

концесионом уговору о условима изградње мреже аутопутева
Републике Српске. Тренутно се преговара о техничким дета-
љима, има неслагања око појединих техничких рјешења.
Штрабаг жели да пут буде рађен што јефтиније, а квалитетно,
што и нама одговара. Јер, ако буде концесионар, а надамо се
да хоће, имаћемо квалитетан пут у који наредних 30 година и
неће требати пуно улагати у одржавање. Дакле, исти нам је
циљ, али су погледи пројектанта нешто другачији, будућих
концесионара и нас као концедента, односно даваоца
концесије. Надам се да ћемо ипак све усагласити и до краја
године, у првој половини децембра, понудити финансијерима
комплeтну документацију. 
� Везано за просторни план РС, послије ова два ауто-

пута, шта је сљедеће на реду, односно које су то дуго-
рочне инвестиције?

Чубриловић: Министарство саобраћаја и веза РС настоји
да настави градњу мреже аутопутева без обзира на
непријатеље овог пројекта и све оне који не гледају благон-
аклоно на овај пројекат. Ово је прва Влада РС која размишља
да РС треба да буде уцртана са мрежом ауто-путева, а то су
правци преко Бање Луке, Приједора, Добоја, Шамца, према
Бијељини,  и правац о којем смо већ говорили, од Бање Луке
према Купресу. Само овај концепт може да допринесе развоју
привреде и инфраструктурне потребе за привреду РС.
� Можете ли процијенити када би цијела Српска могла

бити „покривена“ са аутопутевима, односно полу-ауто-
путевима и да ли је све то усклађено са развојем и динам-
иком изградње аутопутева и путева у Федерацији БиХ и
сусједним државама?

Чубриловић:  РС се у својим плановима од потписа про-

токола обавезала да ће обезбиједити услове да комплетна
мрежа аутопутева буде изграђена до 2017. године. Ми подр-
жавамо пројекте у ФБиХ која је  оспособила једну дионицу од
Какња према Сарајеву и то нам одговара, јер  мрежа ауто-пут-
ева мора бити компактибилна. Сматрам да је Српска ипак у
предности јер, послије потписивања уговора са "Штрабагом",
имаћемо затворену комплетну инвестицију мрежа аутопутева. 
� Шта нам можете рећи о авиосаобраћају у РС?
Чубриловић: Бања Лука има аеродром који је стар више од

30 година и никада није доживио потпуну искоришћеност. Ова
Влада је је улагала значајна средства да аеродром задржи
сертификат. Прво је уложено у  писту, затим у опрему. Тренутно
тражимо начин да уложимо додатних 20 милиона КМ, како би
се могло одговорити свим захтјевима савременог аеродрома.
Та средства у овом тренутку није лако обезбије дити, и ми
покушавамо да страним компанијама која се баве осавре -
мењавањем аеродрома, кроз привредну подршку и банке тј.
кредитне линије, на путу смо да новац добијемо. Што се тиче
саобраћаја, бањолучки аеродром је имао неколико дестинација
у западној Европи, међутим, покушаји да те дестинације заживе
нису успјели. Још увијек функционише линија са Београдом те
из Сарајева преко Бање Луке за Цирих. Постоје интереси неких
компанија за новим линијама, међутим, то је све недовољно и
све се још налази у фази покушаја. Мораћемо пронаћи начина
да оживимо авио-саобраћај или да изнађемо додатна средства
како би се привукле авио-компаније да се наш аеродром пот-
пуно укључи у међународни ваздушни саобраћај. То није
једноставан процес ако се зна да скоро свакодневно у свијету
пропадају велике авио-компаније. За Аеродром Требиње
тражимо концесионара, Влада РС је спремна да уложи у
инфра структуру, ријеши имовинско-правне односе, и трену-
тно преговара са неколико компанија. До сада су се издвој-
иле три озбиљне компаније са којима ових дана треба да се
обаве додатни разговори. 
� Жељезнички саобраћај?
Чубриловић: У жељезничком саобраћају планирамо да

подигнемо квалитет жељезничких пруга кроз  улагања из
кредитних линија, и ту је потребно стотине  милиона евра. Ми
се надамо да смо на добром путу, уз кредит за који је расписан
тендер од 64 милиона КМ, обезбиједимо још додатних 220
милиона КМ у наредне двије до три године, које би требали
уложити и у жељезничку инфраструктуру. Планирамо да обе-
збиједимо нове вагоне, како путничке тако и теретне, да осав-
ременимо постојеће локомотиве. Жељезнице су практично
остале без основних средстава, имају веома стара основна
средства, и хитно их треба зановити. Као што треба улагати у
пруге, треба улагати и у основна средства. Друго, оптерећеност
постоји и у Жељезницама РС и у Поштaмa РС гдје имамо вишак
радника, који оптерећују додатно пословање. Смањење процеса
производње у рудницима се такође одразио на жељезнице.
Поред гранта о 34 милиона која Влада РС издваја за Жељезнице
РС, мораће се и додатно, или преузмањем кредитних линија или
издвајањем нових средстава, обезбиједити Жељезницама да
могу да буду партнер у свом окружењу. 
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Небо БиХ
Имплементирајући студију за рјешавање бх. ваздушног

простора, битно је да Дирекција БиХ прелази у Бању Луку и
ускоро треба да почне са радом. Цивилна контрола, односно
провајдер ће бити у Мостару. Мислимо да ће БиХ, преузи -
мањем контроле над својим ваздушним простором,
обезбиједити одређена средства. У сваком случају, нема
више додатних издвајања, као што је то раније био случај, за
покри вање ваздушног простора. До сада је  контролу
обављао Београд и Загреб, и већи дио остварених средстава
припадао је тамошњим контролама Мислимо да ће се на
прољеће кренути, а до краја идуће године потпуно ће се
преузети контрола над небом БиХ. 
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Бања Лука, 26-28. октобра 2009. године

Град Бања Лука организује Међународну конференцију о
земљотресном инжењерству, поводom 40 година од
разорног бањолучког земљотреса, која ће се одржати од 26.
до 28. октобра 2009. године у Бањој Луци.

Суорганизацију конференције град је повјерио Заводу за
изградњу а.д. Бања Лука (ЗИБЛ) и Институту за
земљотресно инжењерство и сеизмологију из Скопља
(ИЗИИС). Циљ конференције о земљотресном инжењерству
је упознавање научне и стручне јавности са савременим
токовима инжењерске сеизмологије и земљотресног
инжењерства у свијету, Европи и региону, са посебним
освртом на земљотрес у Бањој Луци 26. и 27. октобра 1969.
године, на њихове ефекте, дејства, посљедице и смањење
сеизмичке опасности и ризика. 

Обезбијеђено је учешће свјетских експерата – научника
и стручњака из земаља са највећим искуствима из области
сеизмологије, инжењерске сеизмологије, грађевинарства и
земљотресног инжењерства - Русије, Америке, Кине, Јапана,
Индије, европских држава, као и из земаља региона. 

На конференцији ће бити презентовани радови на теме
које се односе на трусност подручја Бање Луке и Балкана,
као и проблематика земљотресног инжењерства у функцији
просторног и урбанистичког планирања, пројектовања,
изградње зграда и других објеката у сеизмичком подручју, са
посебним освртом на Еврокод 8 ( европске стандарде
посебно).

Конференција ће бити врло актуелна за све струке у
градитељству, а посебно за инжењере који се баве
истраживањем, планирањем, урбанизмом, пројектовањем,
извођењем, надзором и одржавањем грађевинских објеката
и система, али ће бити врло значајна и за органе власти –
доносиоце одлука, засноване на смањењу сеизмичког
ризика на друштвено прихватљив ниво.

Земљотреси 26. и 27. октобра 1969. године на површини
од 9.000 км2, остварили су сеизмички интензитет 70, 80 и 90

Меркалијеве скале. У Бањој Луци и 15 крајишких општина
погинуло је 15, а теже и лакше повријеђено 1.117 људи.
Порушено је или јако оштећено 86.000 станова, 266 школа,
592 културна, здравствена, социјална и привредна објекта.
Земљотрес од 26. октобра схваћен је као могућа најава
главног, знатно јачег удара, који се наредног дана и догодио,
али је већ већина житеља била под ведрим небом, у
парковима, на пољанама... То је била срећа у несрећи, па је
број погинулих и повријеђених релативно мали у поређењу
са рушилачком снагом катастрофалног земљотреса од 27.
октобра.

Конференција ће бити, између осталог, и сјећање на
трагедију из 1969. године и процват града Бање Луке од
тада до данашњег дана.

Редакција часописа „Савремено градитељство“ позива
све градитеље из региона, посебно из Републике Српске, да
учествују у раду Конференције, која је јединствена прилика
да се на једном мјесту сретну и упознају, данас,
најактуелнија свјетска и наша имена из области
земљотресног инжењерства и инжењерске сеизмологије.

МЕЂУНАРОДНА
КОНФЕРЕНЦИЈА О
ЗЕМЉОТРЕСНОМ
ИНЖЕЊЕРСТВУ
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Теме конференције

Сеизмичност Бањалучког подручја и региона, 
сеизмичност Балкана 
Сеизмотектоника, сеизмички хазард и ризик, 
повредљивост 
Социоекономски аспекти, дугорочна планирања и 
одговарајуће мјере заштите становништва и објеката 
Земљотресно инжeњерство, пројектовање и грађење 
зграда и других инжeњерских објеката у сеизмички 
активним подручјима, са посебним освртом на Еврокод 8 
Савремени трендови у земљотресном инжeњерству,     
нове технологије, мониторинг објеката и тла, теоријска 
и експериментална истраживања 
Оцјена стабилности постојећих објеката, 
рехабилитација и сеизмичко ојачање, посебно објеката 
културног и историјског наслијеђа 
На Конференцији могу наћи своје мјесто и теме 
сродних и додирних области 



„Пројект“ а.д. Бања Лука је
најстарија пројектантска фирма у
БиХ и прва приватизована у
Републици Српској. Ефекте
потпуног приватизовања предузећа
најбоље илуструје чињеница да је у
периоду од 1. јануара до 30. априла
2003. године, предузеће запошља -
вало 14, а данас 80 високо образо -
ваних кадрова. Визија предузећа је
бити модерна, инова тивна и
ефикасна консулта нтска органи -
зација, препозната од поједи нца и
друштва као иниција тор нових идеја,
креатор и побо рник примјене
најсавре менијих научних и стручних

достигнућа у области просторног и урбанистичког планирања,
израде техничке документације, као и области заштите животне
средине на простору република бивше Југославије и шире, у
Европи и свијету, истакао је за „Савремено градитељство“
директор "Пројекта" Мирослав Вујатовић.
� По чему се „Пројект“ Бања Лука издваја од осталих?
Вујатовић: Наша филозофија пословања су кадрови  и

улагање у младе људе. О развоју фирме најбоље говори
податак да је 2003. године било запослено свега 14 радника, а
данас 80 младих кадрова са факултетским образовањем,
различите струке. У „Пројекту“ раде дипломирани инжењери
архитектуре, грађевинарства (конструктивни, саобраћајни и
хидротехнички смјер), електроинжењери слабе и јаке струје,
машински инжењери, енергетичари, хидрогеолози, геолози,
шумарски инжењери, просторни планери, технолози,
саобраћајни инжењери, инжењери заштите животне средине,
пејзажни архитекти, економисти и правници. Морам нагласити
да се тренутно  наших 15 стручњака налази на докторским
студијама у Бањој Луци, Београду и Загребу. Имамо одређен
број управо стасалих  магистара. У најкраћем, улажемо доста у
људе и њихово образовање.
� У каквом је положају „Пројект“ био послије рата, а

каква је ситуација од када сте Ви на челу фирме?
Вујатовић: „Пројект“ је буквално вегетирао прије, у току и

послије рата. Такво стање је било све до процеса
приватизације. Нови  власници су уложили  значајна средства у
санацију и адаптацију пословног простора, као и у набавку
савремене опреме потребне за обављање дјелатности. Само
прошле, 2008.  године, инвестирано је више од милион марака.
Располажемо са 550 квадратних метара властитог, савремено
опремљеног пословног простора, са рачунарском-
информатичком подршком и свим пратећим садржајима
модерног канцеларијског ентеријера. То нису мала улагања јер
се новац зарађује, сликовито да кажем, оловком. 

„Пројект“ а.д. Бања Лука регистрован је за обављање већег
броја дјелатности, при чему се у своме пословању приоритетно
бави дјелатностима:
� Израда техничке документације и вршење стручног надзора

за објекте нискоградње, хидроградње и високоградње – архите -
ктонска, конструктивна, хидро, машинска и електро фаза,
� Израда просторних, урбанистичких и регулационих планова

и урбанистичких пројеката,
� Обављање дјелатности из заштите животне средине, као

што су израда студије утицаја на животну средину, претходна
процјене, план активности и мјере за постепено смањивање
емисија, доказ уз захтјев за издавање еколошке дозволе, као и
мјерења квалитета воде, ваздуха и тла на терену,
� Послови нострификације техничке документације за фазе

пројектовања: архитектонску, грађевинску, машинску,
електротехничку и хидротехничку.

„Пројект“ а.д. посједује лиценце издате од Министарства за
просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике
Српске за наведене области, што инвеститорима гарантује
комплетну и квалитетну услугу. Такође, посје дујемо и лиценцу
за послове нострификације техничке докуме  нтације за фазе
пројектовања: архитектонску, грађевинску, машинску,
електротехничку и хидротехничку, као и област заштите
животне средине према рјешењу издатом од Министарства за
просторно уређење Федерације Босне и Херцеговине.
Сарађујемо са разним фирмама унутар РС, БиХ и у региону са
Србијом и Хрватском. Имамо сарадњу са фирмама у Аустрији,
Њемачкој, Италији, Великој Британији и заједнички наступамо
на европском тржишту.
� Да ли сте укључени у израду планских докумената и

пројекта за извођење аутопутева у РС и БиХ?
Вујатовић: Управо смо завршили израду плана парцелације и

урбанистичко-техничке услове за дионицу аутопута Бања Лука -
Добој и тај посао смо радили заједно са фирмом ИГХ из Загреба.
Са фирмом „Carlo Lotti“ из Италије радимо три документа за дио
аутопута на коридору 5Ц Бања Лука - Модрича - регулациони план,
студију утицаја на животну средину и пројекат експропријације. Са
британском фирмом „WYG International“ и црногорском фирмом
„Мелиорација инжењеринг“ радимо студију изводљивости, студију
утицаја на животну средину и идејни пројекат за трасу
магистралног пута Фоча - Шћепан Поље - Плужине. 
� Које значајне послове бисте издвојили из сегме нта

вашег пословања? 
Вујатовић: Издвојио бих значајан пројекат урађен са

њемачком фирмом „Krebs und Kiefer International“ за изградњу
четири хидроелектране на ријеци Бистрици и Јањини за
инвеститора „Хидроелектране  Бистрица“.

За инвеститора „EFT Group“ радимо регулациони план и
студију утицаја хидроелектране „Улог“ на животну средину. За
инвеститора „Хидроинвест“ из Рогатице радимо план
парцелације и урбанистичко-техничке услове за
хидроелектрану на ријеци Прачи.

Такође, радимо више пројеката високоградње: реконструкција
хотела „Кардиал“ у Теслићу, изградња новог хотела на
Јахорини, спортске дворане у Фочи, Лакташима и Палама,
школа на Палама, стамбене, стамбено-пословне објекте,
индустријске објекте (Фабрика креча у Крешеву), пјешачке
улице и тргове, градско гробље у Бањој Луци и Новом Граду,
вршимо пројектовање водовода, канализације, далековода,
јавне расвјете, семафора.

Радимо урбанистичку и просторну документацију у Републици
Српској за градове Бања Лука, Лакташи, Градишка, Дубица,
Дервента, Брод, Модрича, Челинац, Мркоњић Град, Нови Град,
Пале, Источно Сарајево, Соколац, Хан Пијесак, Фоча, Требиње,
Брчко дистрикт, а у Федерацији БиХ за Горажде, Бугојно, Бихаћ,
Градачац, Грачаницу и друге градове.
� Добитници сте значајног броја стручних приз на ња, шта

нам можете рећи о томе?
Вујатовић: У области стручних признања посебно су нам

значајна признања и награде освојене на интернационалним и
националним конкурсима. Истакао бих Идејно урбанистичко
рјешење спомен-подручја Доња Градина, које је прије неколико
дана добило прву награду на јавном конкурсу. Изузетно смо
поносни и на јавно признање за допринос у организацији
Међународног салона урбанизма у Бањој Луци. Добитници смо
и великог броја стручних награда током протеклих година које
додјељује Салон урбанизма. Битно је истаћи да смо један од
оснивача Удружења инжењера и консултаната БиХ, које је
примљено у асоцијацију FIDIC.
� Како сте се уклопили у новонасталу ситуацију у РС,

БиХ и региону?
Вујатовић: Тржиште је доста сложено, глобална економска

ситуација је доста неповољна и у таквом амбијенту треба се
изборити за посао. На велике послове могу одговорити само
велике фирме. На тендеру се то и тражи. Неопходно је
испунити услове, кадровске, лиценце, стручне испите за све
области, испунити финансијске услове, имати одређене
референце у областима у којима учествује на тендеру... и тек
онда утакмица може да почне. Годишње учествујемо на 300 до
400 тендера, а од тога остваримо 15 до 20 одсто и задовољни
смо резултатом. У овом тренутку имамо уговорене послове за
годину дана унапријед. 

Разговарала Горана Станаревић
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ПРЕДСТАВЉАМО:

Мирослав Вујатовић
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Владан Ђокић
Универзитет у Београду,     
Архитектонски факултет, 2009.
(483 стр. : илустр.; 24 цм)

Рукопис под насловом "Урбана
типологија: Градски трг у
Србији" аутора др Владана
Ђокића, представља једно од
ре тких рецентних дома ћих
дела из области урбане мо-
рфологије и типо логије, које се
због висо ког стандарда своје
научне и стручне компете -
нтности може сматрати

фундаменталним доприносом овој дисциплини. Урбана мо-
рфологија и типологија су подручја у које су фокусирани
кључни инте реси, стручни и креативни потенцијали, па и
иденти тет теорије и праксе урбанизма и архитектуре.
Базичан феномен и појам "градски трг", за урбану мо-
рфологију је приоритетно синоним за урбану форму као
"посуду", "љуску", "ткиво"... који удомљују социјалну заједн-
ицу и њене активности, једнако као и њену меморију и
грађанске вредности.
У свом истраживању Ђокић комбинује више метода, пре
свега компаративне анализе теоријских извора, идеја и
практичних примера урбаних форми, иманентне морфоло-
шкој теорији, односно историји и теорији урбаног плани-
рања и дизајна. Истовремено, аутору помажу и
одговарајући методолошки алати урбане историје и
историје архитектуре и уметности. Тако овај рукопис
добија завидан ниво релевантности у разностраном
изучавању градског трга, доприносећи његовом потпу -
нијем и богатијем научном осветљавању.
Посебна вредност, колико и специфичан, па и оригиналан
допринос овог дела и његовог ауто ра нашој савременој
пракси градограђења, реконструкције, обнове и заштите
градског наслеђа, препознаје се у препорукама и смерни -
цама за развој градског трга у градовима Србије, које се
деривирају из претходних рефе ре нтних истраживања. То
је огроман учинак за средину, друштво и градитеље који у
дог ледно време неће патити од вишка грађа нске свести и
суфицита градитељске мудро сти и вештине.

(Извод из рецензије проф. др Зорана Никезића )

УРБАНА ТИПОЛОГИЈА: 
ГРАДСКИ ТРГ У СРБИЈИ

ИНЖЕЊЕРСКА 
ГЕОЛОГИЈА И 
СЕИЗМОЛОГИЈА У
ГРАЂЕВИНАРСТВУ

ПРАВОСЛАВНИ 
МАНАСТИРИ У БОСНИ
И ХЕРЦЕГОВИНИ

Друштво за очување баштине "ДОБ", Гацко и 
Издавачко предузеће "Филип Вишњић", Београд, 
2008.( 254 стр. : фотогр.; 32 х 23 цм )

Ево лепе прилике да се кроз текст али
више кроз слику упознаш са нашим
православним манастирима у Босни и
Херцеговини. Краћи историјат је дат да
сазнаш неке важне информације, али то
неће бити довољно ако желиш да
стварно упознаш ове светиње.
Упознати, значи сусрести их. Важно је
знати ко их је и када зидао, ко осликавао,
ко у њима живео, али живот ових

светиња траје и данас, није све то тек тако било и прошло, па
су нам само остали културно-историјски споменици
некадашњег времена. У њима се и данас верни народ сакупља
на Свету Литургију у Чаши Причешћа. Примисмо од предака
ове светиње да их чувамо и негујемо, да их посећујемо и да се
са њима срећемо, са пуно радости и љубави у Христу. да не
будемо као неки који су тек онако свратили, "у туристичко
разгледање и осматрање" него као хришћани да се срећемо,
трудећи се да ту посету забележимо у срце. У таквом своме
односу према светињи и показујемо да смо заиста потомци
људи који су кроз векове градили и дограђивали, уграђујемо
себе као што су и они. Наши преци знали су да се припремају
на сусрет са светињом и са у светињи приђу Чаши
Причешћа, да се преображавају сусретом. И онда су могли да
разумеју васкршњу поруку непрекидних колона светих који су
их посматрали са сводова и зидова цркава. Можемо их и ми
разумети, само ако живимо Христом као што су они живели и
живе. И из тог сусрета разумећемо колико нам је важан и
животан долазак у Цркву, у Литургију. Да да Бог да се тај
сусрет продужи у вечности.

( Предговор, монах Игнатије Марковић)

Драго Тркуља, Петар Беговић
Завод за изградњу – Бања Лука, 2008.
(218 стр. : илустр.; 25 цм )

У предговору Аутор наводи следеће:
"Модерна техника у свим својим гранама, подухвата рјеша-
вање све крупнијих и све тежих проблема. У области гра-
ђевинске технике пројектују се и изводе велики и смјели
радови. Они често захтјевају детаљно и прецизно позна-
вање геолошког састава и склопа терена, на којем се из-

воде. Због тога инжењери осјећају
све већу потребу за познавањем
оних геолошких чињеница, о којима
треба да воде рачуна при пројекто-
вању и извођењу својих разноврсних
радова. Ми до сада нисмо имали на
нашем језику, ни једну подесни
књигу, која би могла задовољити ту
потребу. Користећи се већ објавље-
ним страним дјелима ове врсте,
специјалном геолошком литерату-
ром и искуством стеченим у са-
радњи са инжењерима старао сам се да у својукњигу
унесем само оно што је инжењеру доиста потребно."
Тај изазов је аутор, према нашем мишљењу, веома
успјешно рјешио, и пред нама је књига копја ће свакако омо-
гућити студентима релативно лако савладавање неоп-
ходне материје за успјешно полагање испита. Нека
поглавља, су поред тога, проширена и обогаћена практич-
ним сазнањима и савјетима, која је аутор књиге, прикупио
у богатој вишедеценијској стручној пракси. Због тога ће
материја из ове књиге бити од користи и стручњацима у
пракси, не само да освјеже знања, већ и да их допуне, наро-
чито из области инжењерске сеизмологије, која је у нашим
крајевима неоправдано потиснута.
(Извод из предговора, проф. др Душко Сунарић)
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Међутим, знано је да је дубровачки Сенат, мада често и
непокоран строгим захтевима папске курије, дословно заб-
рањивао друге вероисповести, сем државне, римока-
толичке, у својој републици. 
Али нова времена, слабљење државе, прилике по Францу-
ској револуцији, промениле су, поред осталог, и ово. Већ
1790. Срби православци су се организовали као засебна
црквена општина, на основу закона о братовштинама, па
је тако и формално основана Српска православна црквена
општина у Дубровнику.
Али, настојање да се изгради храм у оквиру зидина Града,
као и успостави редовна служба, односно обезбеди боравак
свештеника, трајало је дуго. 
У то се укључила и Русија, преко свог конзула и других вел-
икодостојника. Међутим, тек је Наполеоновим декретом
верска слобода и задобијена.
Тако је у цркви на Посату, још у време Републике, заснов-
ана служба, са сталним свештеником. 
Црква св. Архангела Михаила на Бонинову, освећена је
1837, а Саборна црква Св. Благовести, 1877. Уз цркву окуп-
љала се невелика али привредно моћна православна заједн-
ица. 
Најистакнутији њени представници, поседници, трговци,
као и црквена лица учествовали су активно у друштвеном,
привредном али и културном животу Дубровника током
деветнаестог века. 

(Сажетак аутора )

Ирена Арсић
Епархија захумско-херцеговачка и приморска, Требиње,
Српска православна црквена општина у Дубровнику,
Ars libri, Београд, 2007. ( 152 стр. : илустр.; 29 цм )

Обе тезе о оснивању Дубровника,
недвосмислено указују да су слов-
енска племена која су са Романима
чинила прво становни штво
припадала источној прове -
нијенцији јер су се нашла на тери -
торији Византије. 
Српски владари су вековима били
у вези са слободним градом Дуб-
ро вником, који је своју репу блику
заокружио куповањем и добијањем

територија од пограничних српских владара.
Исто тако, вековима се православно становништво, из
дубровачког залеђа, у потрази за хлебом, али и миром од
турских зулума, сливало у Град. 

савремено градитељство година I, број 02 - 2009

ИСПРАВКА
У опреми прегледног
рада УДК 69:006,44(4),
аутора проф. др Мирка
Аћића „Евро пски
стандарди за 
гра ђевинарство 
- ша нса за савремене

прописе у земља ма За-
падног Ба лка на“, у
првом броју часо  писа,
на страни 24, 
техни чком грешком,
умје сто Аћић, напи сано
је пре зиме Мићић.

Овом приликом се 
изви њавамо уваженом
профе сору Аћићу 
и читао цима научно
стру чног часописа
„Савремено 
гра ди тељ ство“.

Уређивачки одбор






