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Уводна ријеч

Четврти број научно-стручног часописа „Савремено
градитељство“, излази са извјесним закашњењем, због
проблема финансијске природе. 

Уредништво часописа, свјесно у какву неизвјесност
улази, одлучило је да, захваљујући подршци, прије свега,
једног од оснивача часописа, Завода за изградњу Бања
Лука, штампа овај број. 

Надамо се да ће оснивачи схватити значај потребе за
часописом, намијењеном градитељству, чија је дјела-
тност покретачка снага осталим привредним гранама
и наћи трајно рјешење финансирања. 

Објављивањем радова те информисањем стручне и
научне јавности о новим, савременим достигнућима у
области градитељства у најширем смислу, даје се
значајан допринос у развоју ове привредне дјелатности
у Републици Српској, БиХ и региону.   

Уређивачки одбор настоји да у сваком броју зас -
тупљеност радова буде разнолика, да читаоци добију
информације о савременим, теоретским и практичним
достигнућима у свијету и код нас у реализацији ивест-
иционих објеката те примјени европских стандарда и
прописа у изградњи и одржавању објеката при њиховој
експлоатацији - коришћењу.

Овај број је у највећој мјери посвећен господарењу мос-
товима и њиховој обнови, јер су саобраћај и информ-
ације основа за дјеловање и развој модерних држава. 

Аутори радова, поред домаћих,  и из региона, па ми сл-
имо да тиме дајемо, свој мали допринос, међудржавној
сарадњи стручњака и научника из области којима је
часопис и намијењен.    

Надамо се да ће компаније чија је дјелатност
градитељство, препознати потребу и неопходност
овог часописа, дати свој допринос његовом излажењу
чиме у суштини помажу средини у којој дјелују, а тиме
општој афирмацији дјелатности којом се баве.

Ово, посебно, треба да препознају оснивачи, чија је дј-
елатност и утицај значајан у Републици Српској, на-
рочито када је у питању област коју третира
„Савремено градитељство“.

Добили смо више похвала на досадашњи квалитет
изашлих бројева од стране колега који се баве уређива-
њем сличних часописа у региону, па је то још један ра-
злог да сви релевантни чиниоци дају сву потребну
финансијску подршку излажењу часописа.

Главни и одговорни уредник
Рајко Пуцар, дипл.инж.грађ.
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ГОСПОДАРЕЊЕ МОСТОВИМА 
И ЊИХОВА ОБНОВА

Резиме:

Од свих тековина човјечанства, заблуде и грешке су једино непролазне. За изградњу мостова, челик и бетон, примјењују
се тек нешто више од два, односно једног стољећа. Употребу челика пратило је сазнање о потреби његове заштите од
корозије. Бетон је схватан као вјештачки камен, трајан материјал. 
Бетон је највише примјењиван материјал за све врсте објеката. Свијест о потреби заштите бетона појавила се тек
након учесталих оштећења и рушења.
Саобраћај и информације су основа за дјеловање и развој модерних држава.
Да би се мостови рационално градили, одржавали и обнављали, мора да се успостави цјеловит систем господарења и об-
нављања. 
Чланак садржи поглавља:  1. Увод,  2. Информативни систем и господарење мостовима,  3. Сигурност, трајност и поуз-
даност мостова, 4. Анализа оштећења бетонских мостова, 5. Обнављање бетонских мостова
Кључне ријечи:
Господарење мостовима, информациони системи, трајност и поузданост бетонских мостова, оштећења и обнова мо-
стова

BRIDGE MANAGEMENT 
AND REHABILITATION

Summary:
Among all achievements of the humankind, misapprehension and mistakes have been lasting at the furthest. Two basic modern mate-
rials for bridge construction, steel and concrete, have been used for a bit longer than two and one century respectively. The applica-
tion of steel was accompanied by the necessity of its corrosion protection. Concrete was announced as artificial stone, i. e. an
everlasting material having a property to take tensile stresses as well under condition of being appropriately reinforced with steel rein-
forcement. 
Concrete has become most extensively used material for all kinds of structures. The consciousness of the need to protect the con-
crete arose only after numerous structural damages and failures.
The traffic and information represent a basis for functioning and development of modern countries.
Only a harmonized and contemporary strategy of maintenance and rehabilitation of road bridges based on the BMS (Bridge Manage-
ment System) can grant a full control over the bridge condition. 

Key words:
Bridge management, information system, durability and reliability of concrete bridges, damage und rehabilitation of bridges.

Прегледни стручни рад
УДК 625.7/.8+624.2/.8



Општа карактеристика стања бетонских мостова је
незадовољавајућа и на граници је која угрожава
поузданост и сигурност експлоатације на више од 30%
објеката. С обзиром на то да је просјечна старост
мостова 30-40 година, висок проценат оштећених
мостова забрињава и упозорава. 

Проблем трајности бетонских конструкција и мостова
је за праксу недовољно обрађен. Својства бетона битна
за трајност (непропусност и отпорност на корозивна
дејства) су недовољно истражена. 

Пројектовање и изградња мостова има дугу тра -
дицију, уходане токове и у главном су под контролом
инвеститора. Управљање  мостовима је у поступку
конституисања. 

Промјена устаљене праксе управљања мостовима је
дуготрајан процес. На промјену праксе најбоље утичу
ексцесни примјери рушења мостова, као што је било у
примјеру Босне и Херцеговине, Италије, Аустрије и USA.

Најдуже искуство на управљању мостовима имају у
Шведској, гдје је BMS (Bridge Management System) у
употреби од 1940. године. За одржавање 12.000 мостова,
чија вриједност је 4,2 билиона долара обезбеђују
годишње 33 милиона долара, односно 0,8% од ври -
једности мостова. Релативно низак одстотак средстава за
одржавање мостова је посљедица чињенице да редовно
улажу у одржавање објеката већ преко 60 година, а у
првим годинама тај је проценат био знатно већи. 

У САД су релативно касно успоставили BMS, зато се
за 576.000 мостова, чија је вриједност 131 билион
долара, обезбјеђује годишње 5,2 билиона долара за
одржавање, односно 4% од вриједности свих објеката.
Према извјештају Министарства саобраћаја САД из 1993.
године 35% мостова има недостатке (21% на
конструкцији, а 14% су функционални недостаци). Да би
смањили тренд пропадања мостова било би потребно да
обезбиједе 8,2 билиона долара годишње, са чиме би до
2011. године достигли уравнотежено стање. Сваке године
рехабилитују приближно 12.000 мостова. 

Прихваћено је становиште да се господарењу
мостова и другим инжењерским конструкцијама и њиховој
обнови мора приступати са истим нивоом техничких
знања, стручности и искуства као при пројектовању и из -
градњи нових мостова. Забрињава сазнање да наставни
програми грађевинских факултета не реагују на потребе
струке и друштва. 

2. ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ И 
УПРАВЉАЊЕ ДРУМСКИМ МОСТОВИМА

2.1 ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ

Управљање објектима на путевима, без подршке
информационог система, чије постојање је неопходан
предуслов за правилно планирање и усмјеравање ових
послова, довело је, међу осталим, до лошег стања
постојећих објеката на мрежи путева. 

Банка података за мостове је основа за оцјену стања
(рејтинг мостова) и за управљање (господарење)
мостовима.

Први услов за почетак организоване бриге о
мостовима је стварање и систематско новелирање Банке
података о мостовима, која може бити самостални
информациони систем или дио информационог система
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Мостовима, у ширем смислу, називамо грађевине за
безбједно превођење саобраћајница и водова различите
намјене преко природних и вјештачких препрека.

Мост као грађевина мора да буде поуздан, трајан и
сигуран у току свих фаза грађења и у стогодишњем
периоду животног вијека и да својом појавом не ремети
природни склад околине и изграђених објеката. 

Цјелокупна наука о мостовима, без обзира на
материјал, намјену и носиви систем је јединствена и тако је
треба схватити и изучавати. Избор материјала носивог
склопа, носивог и статичког система и других елемената
моста, ствар је познавања суштине проблема
премоштења, нивоа технологије и брзине грађења и
односа цијена рада и материјала на одређеном мјесту и у
одређено вријеме. 

Скупни актуални назив за бетонске, армирано бетонске
и а.б. преднапрегнуте мостове је бетонски мостови и тај
назив се користи у чланку. 

Развој друштва заснива се, поред осталог, на јаком
саобраћају. Густе мреже моћних саобраћајница садрже
велики број мостова, вијадуката и других објеката који чине
40-50% цијене изградње саобраћајнице. Са даљим
развојем и модернизацијом саобраћаја рапидно се
повећава број и величина мостова и оптерећења која
мостови преузимају. Као неминовно искрсава питање да
ли се наш однос према мостовима мијења тако брзо, као
што се мијењају услови и околности везани на настанак,
експлоатацију и трајност мостова. 

Данас је у свијету у функцији више од два милиона
мостова, од којих је преко 80% изграђених од бетона. 

Жеље и захтјеви међународног тржишта иду у правцу
повећања корисних оптерећења. У редовном саобраћају
већ учествују 60-тонска теретна возила чије оптерећење
могу преузети само мостови на аутопутевима,
пројектовани према Еврокодовима, EC нормама. 

Мостови су најскупљи, најосјетљивији и најважнији
дијелови путева и жељезница, а посебно савремених
аутопутева и брзих жељезница. 

Развој бетонских мостова усмјерен је на повећање
поузданости, трајности и животног вијека. У савременој
мостоградњи тај се развој највише остварује кроз правилну
концепцију, конструктивна рјешења и интегралне мостове.

Интегрални мостови без лежишта и дилатација
(оквирне конструкције), робусних димензија, монолитно
грађени садрже системске резерве, имају мања оштећења,
ниже трошкове одржавања, обезбјеђују сигурнији
саобраћај и имају дужи вијек трајања. 

Пројектовање мостова, складно са прописима и
стандардима, није увијек довољна гаранција за трајан
мост. Потребна је такође правилна концепција, која поред
стандарда уважава искуство, савремене технологије
грађења и повратне информације са одржавања и
управљања  мостовима. 

Некритична прихватања свих предности и иновација
које су долазиле примјеном преднапрезања армираног
бетона и монтажне градње, имала су за посљедицу
смањење носивости и трајности изграђених мостова, као и
знатне материјалне издатке за рехабилитацију. Учестала
рушења и велика оштећења мостова од преднапрегнутог
бетона скренули су пажњу на велику осјетљивост
недовољно заштићених каблова од високовриједног
челика на корозију. 
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саобраћајница. Банка података о мостовима има
карактер опште намјене и користи се за: 
- документован увид у све битне техничке податке о

мостовима, укључујући степен оштећења, приоритет
у одржавању и оцјену стварне носивости;

- правовремено планирање и реализацију радова на
адаптацијама, санацијама и реконструкцијама
мостова како би се спријечила већа оштећења и
рушења; 

- за потребе друштвених, јавних и привредних
организација везаних за саобраћај; 

- унапређење инвеститорске, пројектантске и гра -
дитељске праксе код планирања, инвестирања,
пројектовања и изградње мостова (кориштење
повратних информација). 

Данас већина европских развијених земаља има
властити BMS – Банку података (Норвешка, Данска,
Шведска, Њемачка, Швајцарска...). 

Овдје дајемо основне податке о Банци података за
мостове, коју је аутор са сарадницима из П. З. ТРАСЕРА
Сарајево, успоставио од 1988. године у Босни и
Херцеговини.

Банку података једног моста чине: 
- Идентификациони лист, са свим општим подацима

о мосту, локацији, препреци, пројекту, распонима,
ширини, статичком систему, геометрији саобра -
ћајнице, геолошким подацима, уграђеним материја -
лима, могућности заобиласка и слични подаци. 

- Стање моста утврђено прегледом. На основу
детаљног прегледа моста од стране стручне екипе,
дају се подаци о стању свих дијелова конструкције
моста (темељи, обални стубови, средњи стубови,
лежишта, носива конструкција, сви дијелови опреме
моста, инсталације). Квантифицирану оцјену стања
стручне екипе раде на основу посебног детаљног
упутства и претходно одржаног семинара. 

- Носивост и приоритет у одржавању моста. На
овом листу су садржани подаци о досадашњим
интервенцијама на мосту, подаци о прелазу тешких
терета преко моста, пројектована носивост моста,
оцјена стања моста на основу посљедњег прегледа,
рејтинг појединачног моста, проценат оштећења
моста са приједлогом степена хитности интервенције. 

- Рејтинг лист, сачињен према посебној методологији.
Основи те методологије биће дати у овом реферату.

- Скица моста, која садржи све битне димензије
конструкције моста утврђене комбиновањем података
из архивске грађе и мјерењем на терену.

- Лист са фотосима моста и фотосима угрожених
дијелова и детаља. 
Овако формирана Банка података мора се обна -

вљати и новелирати сваке двије године приликом
периодичних прегледа мостова. 

Комплетан поступак обраде и кориштења података и
скица моста има компјутерску подршку. 

Потреба за одређивањем приоритета у одржавању
мостова захтијева претходно усвајање конвенције о
методологији формирања листе приоритета. То је
неопходно с обзиром на врло велики број различитих
мостова и потребу за укључивањем већег броја
стручњака у прегледе и оцјену стања мостова, што за
посљедицу не смије имати различите субјективне
приступе у оцјењивању. Усвојен је концепт одређивања

тзв. рејтинга за сваки мост и на бази тога формирања
рејтинг листе за све мостове на мрежи путева. Овдје
рејтинг листу треба прихватити као релативни показатељ
стања мостова од различитих материјала, разних
система и старости, која на бази тестираних нумеричких
показатеља успоставља редослијед у одржавању и
указује на ниво потребног обима интервенција. Ко -
мплетан посао обрађује се на рачунару, чиме се добија
посебан квалитет рејтинг листе са могућношћу су -
кцесивне измјене свих измјенљивих података, а акту -
алност рејтинг листе адекватна је учесталости прегледа
мостова. Оптималан број прегледа мостова једном у
двије године, преточен у актуализирање рејтинг листе,
даје могућност краткорочног и систематичног –
дугорочног планирања одржавања, спречавања
настајања ексцесних ситуација, као и превентивних
дјеловања на спречавању појаве нових оштећења. 

2.2 УПРАВЉАЊЕ (ГОСПОДАРЕЊЕ) МОСТОВИМА

Да би смо обезбиједили стање употребљивости,
носивости и осигурали пројектовану трајност мостова
нужно је да се сагледа цјелина послова и изврши
организована измјена стања која треба да добије трајне
форме. 

Када желимо пружити увјерљиву слику стања и
односа у некој цјелини користимо графички приказ на
слици 1.

Ако је пуни круг животни круг и укупно улагање у
објекат, све што претходи изградњи моста и изградња
моста чине само трећину површине круга, односно
трећину улагања у објекат. Преостале двије трећине су
животни вијек моста и улагања у њега добијена на основу
стварне потребе, да се годишње издваја 2% за трошкове
одржавања. Ових 2% у циклусу од 100 година чине
двоструку вриједност моста.

Слика 1: животни круг мостова
Figure 1: bridge life cycle

Наше техничко образовање, стручни рад и акти -
вности већином су усмјерени на трећину круга која је
уистину и најсложенија и најважнија етапа у настајању
објекта. 

Послови из двије трећине животног круга моста треба
да добију друштвени легитимитет, организациону форму,
средства и стручне кадрове. Сви послови из круга су
интерактивно повезани и морају бити вођени и усмјерени
из једног центра. 

За прегледе, одржавање, мање санацијске радове и
дјеломично за радове на рехабилитацији, користе се
специјална возила са мобилним конзолним платформама
(слика 2). 
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За успоставу цјеловитог система управљања
мостовима потребни су: 
1.0 ПРАВИЛНИК ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ, ЗАШТИТУ И

ОДРЖАВАЊЕ МОСТОВА
2.0 БАНКА ПОДАТАКА ЗА МОСТОВЕ

2.1.  Катастар мостова
2.1.1.  Пројекти одржавања мостова 

2.2.  Финанцијска оцјена мостова
(Инвестицијска вриједност, амортизација, оцјена
потребних средстава за одржавање, оцјена
вриједности санације оштећења) 

3.0  ОЦЈЕНА СТАЊА МОСТОВА 
3.1. Смјернице за контролне прегледе мостова

3.1.1. Редовни прегледи мостова сваке 2 године
3.1.2. Главни прегледи мостова сваких 6 година 
3.1.3. Детаљни прегледи по потреби 

3.2. Методологија за оцјену степена оштећења
(Рејтинг за одређивање приоритета
рехабилитације) 
3.2.1. Годишња израда листе приоритета

рехабилитације
3.3. Методологија за оцјену сигурности и носивости 

мостова
4.0  РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ 

4.1.  Технички опис радова редовног одржавања
5.0  МАЊИ САНАЦИЈСКИ РАДОВИ

5.1.  Смјернице за поправке мањих оштећења
5.2.  Технички опис радова за мање поправке 

6.0  СМЈЕРНИЦА ЗА ОБНОВУ МОСТОВА
6.1.  Стратегија обнове мостова
6.2. Стање, поузданост и трајност мостова
6.3. Подлоге за израду техничке документације за 

обнову мостова
6.4. Фазе и садржај техничке документације за

обнову мостова
6.5. Теренска истраживања стања бетонских

мостова
6.6. Дијагностика оштећења бетонских мостова 
6.7. Рушење дотрајалих мостова  
6.8. Материјали и методе за обнову бетонских

мостова
6.9. Поправке и заштита бетонских мостова 
6.10. Карактеристични примјери изведених

рехабилитација бетонских мостова
6.11. Нормирани поступци за радове на обнови 
6.12. Технички опис радова за обнову мостова

7.0 ПРИРУЧНИК ЗА ГОСПОДАРЕЊЕ МОСТОВИМА
Основне активности на одржавању,  заштити и

обнови мостова:
- Успостављање и чување архива изведбених

пројеката мостова
- израда и стално ажурирање информационог система

– банке података

- нормирани прегледи и оцјена стања (дијагностика
оштећења), контролни, редовни, главни и изванредни
прегледи

- редовно и текуће одржавање бетонских мостова по
посебном програму који је нормиран са прописима

- испитивања и оцјена стања и квалитета уграђених
основних материјала за мостове и испитивање
носивог система мостова за коју је потребна
цјеловита обнова

- развој и атестирање нових материјала и поступака
рехабилитације, израда стандарда за нове ма -
теријале, технологије и нови описи радова

- образовање кадрова за све нивое. Увођење пре -
дмета Управљање мостовима и њихова обнова у
наставу на грађевинским факултетима, стручни
чланци, семинари, приручници

- израда инвестиционо-техничке документације за
обнову мостова

- радови на санацијама, реконструкцијама и ојачању
бетонских мостова – инвестицијско одржавање

- повратне информације и искуства са одржавања и
рехабилитације које треба користити код образовања,
инвестирања, пројектовања и грађења мостова.

3. СИГУРНОСТ, ТРАЈНОСТ И ПОУЗДАНОСТ
МОСТОВА 

Животне и привредне активности заснивају се на
савременом развијеном саобраћају.

Окосница савременог саобраћаја су аутопутеви и
брзе жељезнице. 

На аутопутевима и брзим жељезницама је велики
број мостова, који морају бити поуздани (сигурни и
трајни), да би обезбиједили сигурност и континуитет
саобраћаја.

Поузданост је релативно свеобухватан термин који у
себи садржи сигурност, употребљивост и трајност
конструкције. 

Провјера поузданости односи се на рад конструкције
у току експлоатационог вијека. Експлоатациони вијек
моста је временски период у коме он има гарантирану
сигурност и задовољавајућу употребљивост. Код мостова
експлоатациони вијек је 80 до 120 година, у зависности
од врсте и интензитета саобраћаја, материјала и носивог
система. Према британским стандардима, експло -
атациони вијек моста је унапријед задана категорија и
износи 120 година, што мијења приступ у пројектовању.
На слици 3 графички је предочена поузданост констру -

Слика 2: специјално возило за прегледе мостова
Figure 2: special bridge inspection vehicle

Слика 3: shema поузданости мостова
Figure 3: bridge reliability diagram
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кције у току експлоатационог вијека у зависности од
одржавања и рехабилитације.

Редовним одржавањем може се знатно продужити
експлоатациони вијек мостова и спријечити ексцесна
оштећења и рушења. Радовима на рехабилитацији, у
зависности од обима улагања и карактера захвата, може

се повећати поузданост и продужити вријеме кориштења
мостова. 

На слици 4 је шематски приказано што чини
поузданост мостова.

Слика 4: утицаји на поузданост мостова
Figure 4: influence  affecting bridge reliability

Трајност бетонских мостова опада током времена као
посљедица особина које садржи сама конструкција, врсте
и интензитета саобраћаја и као резултат низа очекиваних
и стохастичких појава у току експлоатације. Трајност
конструкције је још увијек истраживачки, теоретски и
прописима недовољно дефинисана категорија, која нема
адекватну пројектантску и економску квантификацију. 

Утицаји на трајност бетонских конструкција и мостова

су шематски приказани на слици 5. 
На трајност бетонских мостова поред осталог,

највише утичу особине конструкције и квалитет уграђеног
бетона. 

Трајан, ниско пропустљив бетон је синоним за
квалитетан, густ, добро збијен бетон. У табели 5 су
назначени главни фактори који утичу на трајност
бетонских мостова. 

Слика 5: утицаји на трајност бетонских мостова
Figure 5: influence affecting durability of concrete bridges 



За велике и значајне бетонске мостове, или за
скупине мостова посебно у агресивној средини, потребно
је пројектовати трајност бетона, узимајући у обзир
утицаје свих параметара наведених у табели (слика 5). 

На слици 6 прегледно су приказани учесници у
процесу грађења мостова и најважније активности преко
којих се утиче на поузданост мостова. 
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Слика 6: Ко све утиче на поузданост мостова?
Figure 6: Who has an influence on bridge reliability?

У друштву је формирано нецјеловито и погрешно
мишљење да на поузданост (сигурност и трајност)
мостова утичу само пројектанти и извођачи. Ако се
објективно анализира табела са слике 6 види се да је
велик утицај и инвеститора, надзора и начина одржавања
мостова. 

У развоју конструкција мостова долази до значајног
смањења сопствене тежине уз истовремено повећање
корисног оптерећења. Однос корисног оптерећења и
сопствене тежине мијења се од 1/10 до 1/1. Мостови
постају еластични механизми које интензивни саобраћај
тешких возила и природно окружење нападају, троше и
замарају. Слика 7 показује превоз терета тежине 6600 kN
преко моста који је пројектован за возила од 600 kN. 

За велике и значајне мостове треба примијенити
модел трајног праћења стања конструкције (мониторинг
конструкције моста) са централног мјеста. Мониторингом
се перманентно прати поузданост моста.

У пракси постоје алгоритми за доказ сигурности и
носивости мостова у експлоатацији. Сигурност
конструкције се исказује односом носивости „Р“ и
екстремног оптерећења „С“, Р>С. При утврђивању
сигурности постојећих мостова морају се уважавати
реална носивост и реална оптерећења. При доказивању
сигурности челичних, спрегнутих и еластичних
армиранобетонских преднапрегнутих мостова треба
уважавати и утицаје замора. 

4. АНАЛИЗА ОШТЕЋЕЊА БЕТОНСКИХ 
МОСТОВА

Анализом оштећења и рушења бетонских мостова у
100 година грађења и експлоатације на нашим
просторима и у свијету могуће је утврдити стварне узроке
тих оштећења и утицати на њихово неутралисање и/или
смањење. 

4.1  СТРУКТУРНИ НЕДОСТАЦИ

По нашим сазнањима и искуству највећи утицај на
оштећења и рушења бетонских мостова имају
недовољно промишљена и слаба диспозиционо
конструктивна - концептуална рјешења мостова.

У примјени преднапрезања армираног бетона код
Слика 7: превоз специјалног терета тежине 6600 kN

Figure 7: transporting special 6600 kN



носивих конструкција мостова уочена су карактеристична
негативна обиљежја која се у овом раду анализирају. 

Од статичких система највише се примјењује греда на
два ослонца распона од 15 до 40 m. Мања је примјена
преднапрезања армираног бетона код континуалних и
оквирних система носивих конструкција. Разлози за овако
стање су што најједноставнији статички систем, греда на
два ослонца, пружа највише предности у технологији
израде и монтаже. 

Примјена преднапрезања армираног бетона код
континуалних и оквирних система носивих конструкција
мостова везана је за сложенију технологију изградње и
више одговара технички развијенијим срединама. Једно
од прихватљивих објашњења оваквог стања у нас је и
чињеница да прије педесет година, када је почела шира
примјена преднапрезања, грађевинска оператива је
користила дрвене скеле. Преднапрезање је тада
прихваћено да се код изградње елиминишу скупе дрвене
скеле. 

Заостајање у развоју и примјени челичних
унифицираних скела и оплата и остале опреме за
бетонирање „in situ“ су разлози што је армирани бетон
изгубио конкурентност у односу на монтажну градњу и
код конструкција гдје објективно има предности.

Некритична прихватања свих предности и иновација
које су долазиле са примјеном преднапрезања армираног
бетона имало је за посљедицу смањење носивости и
трајности изграђених конструкција, као и знатне
материјалне издатке за рехабилитацију угрожених
носивих конструкција мостова. 

Већина изграђених мостова у нас и у свијету са
монтажним главним носачима од преднапрегнутог бетона
имају попречни дисконтинуитет изнад средњих ослонаца.
Спојнице изнад ослонаца настале су као посљедица
уступака технологији израде и монтаже (слика 8).

Најједноставнији поступак у монтажи је да се главни
носачи поставе на дефинитивна покретна, односно
непокретна лежишта. Бетонирањем ослоначких
попречних носача постиже се попречна крутост носиве
монтажне конструкције. Слободни простор између
крајева главних носача ширине од 80 до 150 cm
премоштава се дилатационим конструкцијама код
покретних лежишта, односно конзолним препустима
коловозне плоче са зглобом у средини (слика 9) код
непокретних лежишта.

Оваквим начином слободног ослањања не спречава
се деформација дисконтинуалног система. Под утицајем
корисног оптерећења и временских утицаја главни носачи
се угибају, а крајеви носача заокрећу. Кинематика носача
на споју изазива замор у везама, што има за посљедицу
деструкцију зглобне везе код непокретних лежишта,
односно оштећења дилатационе направе код покретних
лежишта. Кроз оштећења продире вода у везу и на главе

стубова. Возна плоха је неравна, појачава се динамика
удара и створени су сви услови за убрзани временски ток
деструкције (слика 10 и слика 11). 

Како је велики степен деструкције бетона крајева
монтажних носача ослоначке греде и лежишта показује
слика 12. 
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Слика 8: вијадукт од монтажних дисконтинуалних носача
Figure 8: viaduct from non-continuous bridge

Слика 9 : детаљ ослањања монтажних носача
Figure 9: detailed view of the suspension of precast beams

Слика 10: оштећења бетона на ослонцу дисконтинуалног моста
Figure 10: damage to concrete on a support of a non-continuous bridge

Слика 11: оштећења бетона на ослонцу дисконтинуалног моста
Figure 11: damage to concrete on a support of a non-continuous bridge

Слика 12: оштећења бетона на ослонцу монтажних носача
Figure 12: damage to concrete on a support of precast beams



У настојањима да се повећају распони мостова изнад
граница транспортних дужина и тежина монтажних
носача настале су конструкције са зглобовима унутар
распона и крутим везама носиве конструкције и средњих
стубова (слика 13). Овим рјешењима проблем
дисконтинуитета није ријешен већ је само дислоциран са
стуба у поље, а посљедице деструкције бетона су остале. 

Један од разлога да сам проблему оштећења
мостова изграђених од АБ преднапрегнутих носача
посветио већи простор је да се тешко и споро учи из
грешака. Важеће смјернице за пројектовање мостова
дају прецизна усмјерења, а пројектанти и инвести -
тори и даље гријеше. 

На великом броју бетонских мостова видна су
оштећења и деструкција бетона ослоначких зона код
обалних и средњих ослонаца. На слици 14 виде се
оштећења бетона на крајевима главних носача на два
различита моста. Оштећења настају услијед недовољног
препуста главних носача преко теоретске осе ослањања,
продора слане воде кроз дилатацију и неправилног
армирања. У општој смјерници за мостове на постерима
(П.С. 1.2.1) на слици 11.7 дат је детаљ правилног
конструисања ослоначке зоне носача. Пројектовањем
интегралних мостова са крутом везом распонске
конструкције и обалних стубова избјегавају се све грешке
и слаба рјешења ослоначких зона. 

Деструкција бетона на средњим ослонцима бетонских
мостова показана на слици 15 настала је услијед
неодговарајуће статичке анализе и неправилног
армирања за преузимање расцјепних сила. 

Уздужна спојница, неприступачна и незаштићена од
слане воде са коловоза, између два објекта разлог је
великих оштећења бетона на конзолама и главним
сандучастим носачима (слика 16), која се тешко, уз
високу цијену и обуставу саобраћаја, санирају, посебно
када су оштећени и каблови за преднапрезање. 

Попречни прекиди на дугим гредним мостовима нису
пожељни, а ако се из оправданих разлога морају
примијенити тада их треба тако конструисати да су
приступачни за одржавање и санацију. На слици 17 су
видљива оштећења бетона на неправилно констру -
исаном попречном прекиду распонске конструкције. 

Конзолни дијелови попречних пресјека бетонских
мостова врло често су слабо конструисани, неадекватно
статички, анализирани и армирани и неправилно
одводњавани и изолирани. На слици 18 виде се оштећења
доње површине бетона конзола. Логично је закључити да је
и горња зона оштећена корозијом носиве арматуре. 
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Слика 13: оштећења бетона на зглобу АБ моста
Figure 13: damage to concrete on a hinge of a RC bridge

Слика 14: оштећење бетона на неправилно конструисаном
ослонцу

Figure 14: destruction of concrete on a poorly usigned support 

Слика 15: деструкција бетона на слабо армираном средњем
ослонцу

Figure 15: destruction of concrete on a poorly reinforced central
support 

Слика 16: уздужна спојница - разлог оштећења распонске
конструкције

Figure 16: longitudina ljoint - the cause of damage to the span
structure

Слика 17: попречна спојница - узрок оштећења бетона
Figure 17: transversal joint- cause of destruction of concrete



На слици 19 види се порушена конзола на цијелој
дужини моста јер поред статичко конструктивних грешака
није одговарајућим рјешењем ограда спријечено
оптерећење точковима тешких возила.

На прелазу са пута на мост уочавају се скупине
концептуално конструктивних и извођачких грешака које
су разлог оштећењима, повећаној динамици на наступу
возила на мост, рушењима и саобраћајним инцидентима.
На слици 20 виде се посљедице слабог рјешења на
прелазу са моста на пут, а на слици 21 показан је
порушен слабо пројектован крилни зид. Пројектантска
смјерница П.С. 1.2.8 има за циљ да тих грешака има што
мање. 

4.2.  ОШТЕЋЕЊА УСЛИЈЕД НЕАДЕКВАТНЕ
ОПРЕМЕ МОСТА 

Најчешћа иницијална оштећења бетонских и других
мостова настају због оштећења и неправилног
функционисања опреме (сливници и канализација
метеорне воде, дилатације, лежишта, ограде, изолација,
асфалтни коловоз, ивичњаци, инсталације на мосту...).
Редовним одржавањем и правовременом замјеном
опреме складно са вијеком трајања 20-25 година могуће
је спријечити да оштећења опреме изазову већу корозију
арматуре и каблова и деструкцију бетона.

Порозни асфалтбетони и слаба изолација су главни
узроци за контаминираност бетона, корозију арматуре и
деструкцију бетона коловозних плоча на мостовима
(слике 22 и 23). 

Слабо ријешени детаљи одводње, неправилна
уградња сливника и канализационе цијеви, лоши
материјали који временом кородирају и недостатак
одржавања су често разлог за контаминираност и
оштећења бетона и корозију каблова и арматуре носиве
конструкције (слика 24). 

Дилатације мостова код обалних стубова и/или на
међуослонцима су мјеста гдје се догађају оштећења
крајева носивих конструкција и врхова ослонаца. Захтјев
да су дилатације водонепропусне тешко се остварује у
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Слика 18: оштећење бетона на конзолама распонске
конструкције

Figure 18: damage to concrete on the consoles of the span structure

Слика 19: порушена конзола на АБ мосту
Figure 19:demolished console on a RC bridge

Слика 20: неправилна рјешења на прелазу са моста на пут
Figure 20: inappropriate solution at the bridge- to – roud transition

Слика 21: порушен слабо конструисан крилни зид
Figure 21: demolished poorly constructed flank wal

Слика 22: оштећења услијед контаминираности бетона
Figure 22: damage due to contamination of concrete

Слика 23: деструкција бетона коловозне плоче
Figure 23: destruction of concrete in the pavement slab

Слика 24: одводња моста узрок оштећења бетона
Figure 24: draining of bridge as the cause of damage to concrete



току експлоатације. Поправке и замјене дилатације су
скупе, а застоји саобраћаја, посебно на аутопутевима су
критични. Грешке настају услијед слабе концепције и
конструкције дилатационе направе, слабе уградње и
недостатка одржавања. Концептуално конструктивним
рјешењима треба код мостова дужине до 80 m
избјегавати прекиде и дилатације и пројектовати
интегралне мостове. Када се морају примијенити
дилатације мора бити омогућен простор за сервисирање
и замјене. 

Рубни вијенци, ивичњаци и ходници су мјеста честих
оштећења бетона. Разлози су слаба конструктивна
рјешења и неотпорни материјали. Пројектантска
смјерница П.С. 1.2.2. даје прихватљива рјешења која
смањују појаву грешака. На слици 25 је видљиво
оштећење бетона на пешачким стазама. 

4.3.  КОРОЗИЈА АРМАТУРЕ И КАБЛОВА
Корозија арматуре и каблова из високовриједног

челика код бетонских мостова је, поред структурних
недостатака, један од основних узрока деградације
бетонских конструкција. 

Корозија арматуре и каблова настаје услијед: 
- неодговарајуће дебљине и квалитета заштитног

слоја бетона
- појаве прслина на површини бетона,
- штетног дјеловања соли,
- карбонизације и сулфатизације бетона 
Арматура и каблови у бетону су заштићени од

корозије  пасивним филтeром оксида на својој површини,
који је стабилан у високоалкалној бетонској маси (pH од
12,5 до 13). Смањење алкалности бетона је (pH < 9,5)
услијед карбонизације или услијед контакта са
агресивном околином арматуре и каблова. Дубина
карбонизације d = k√t, гдје је k константа за дати бетон а
t старост бетона у годинама. Концентрација јона хлорида
не би требало да прелази 0,35% тежине цемента. 

Процес корозије је прогресиван, његови продукти
врше притисак на заштитни слој бетона и оштећују га.
Прслине на бетонским конструкцијама су велики узрок за
њихову деградацију. У зонама са прслинама је олакшан
продор агресивних хемијских супстанци у бетонску
конструкцију, чиме се убрзава процес карбонизације.
Прслине 0,2 – 0,3 mm нису довољно велике да би биле
примарни корозивни иницијатор. 

За спречавање настајања прслина је важно
истражити узроке њиховог настанка. На слици 26 је
прегледно приказана генеза прслина на бетонским
конструкцијама. У зависности од тога када настају
прслине (прије или по стврдњавању бетона), те од узрока
који изазивају прслине, можемо наћи начин за смањење
или отклањање прслина, а такође и поступак за њихову
санацију. 

Слика 27 показује прслине на стубовима моста
настале након стврдњавања бетона услијед хемијских
промјена (корозија арматуре, карбонизација цемента). 

Слика 28 зорно илуструје оштећења површине
бетона и корозију арматуре а.б. распонске конструкције
услијед недовољне дебљине и квалитета заштитног слоја
бетона. 

На слици 29 види се уништен заштитни слој бетона и
корозија арматуре на стубовима вијадукта.
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Слика 25: оштећења бетона ходника
Figure 25: damage to concrete in the coridor

Слика 26: генеза прслина на бетонским конструкцијама
Figure 26: genesis of craks on concrete structures

Слика 27: прслине на бетонским стубовима
Figure 27: craks on concrete piers

Слика 28:корозија арматуре распонске конструкције
Figure 28: corrosion of span structure reinforcement

Слика 29: корозија арматуре и деструкција бетона дна стубова
Figure 29: corrosion of reinforcement and destruction of concrete 

at the botom of piers



Код вишегодишњег неконтролисаног квашења бетона
носивих конструкција сланом водом са коловоза долази и
до корозије слабо инјектираних каблова из високоври -
једног челика (слика 30). Кородирани каблови изравно
угрожавају носивост мостова.

4.4.  ЕЛАБОРАТ О ДЕТАЉНОМ ПРЕГЛЕДУ
МОСТА

Када стручна комисија инвеститора оцијени да је неки
мост потребно обновити, неопходно је да се изради
елаборат о детаљном прегледу моста. 

Детаљни преглед служи као подлога за оцјену
стварног стања и сигурности носиве конструкције моста и
као основа за обнову моста. Детаљни преглед изводи се
у случајевима:

- ако постоји сумња за квалитет, носивост или
сигурност моста

- ако се повећа оптерећење или се очекују
изванредни терети

- ако су редовни и главни прегледи одредили
потребу за обнову моста

Елаборат о детаљном прегледу моста треба да
садржи:

- тачне податке о обиму, интензитету и узроку
настанка оштећења на свим појединачним
дијеловима моста (катастар оштећења)

- констатације о стању цјеловите конструкције
моста и опреме моста,

- стање квалитете и степен контаминираности
бетона на свим оштећеним и неоштећеним
дијеловима моста,

- стање, квалитет и степен кородираности
арматуре,

- стање, квалитет и степен кородираности каблова
и сидришта,

- распоред димензија и узроци настајања прслина,
- деструктивно и недеструктивно испитивање

материјала,
- стање деформација и евентуалних слијегања

моста,
- приједлог начина обнове моста. 

4.5. ДИЈАГНОСТИКА ОШТЕЋЕЊА
БЕТОНСКИХ МОСТОВА

У тачки 2.2. Управљање мостовима наведен је
садржај смјернице за обнову мостова. Та смјерница из
тачке 6.5 предвиђа теренска истраживања стања бетона,
а у тачки 6.6 дијагностику оштећења. Овом приликом
дајемо само краћи осврт на дијагностику оштећења. 

Испитивања уграђених материјала морају дати
слиједеће одговоре: 

- о стању материјала,
- о узроцима настанка оштећења,
- о степену угрожености објекта или појединих

конструктивних елемената,
- о потребном обиму санације,
- о захтијеваним особинама материјала за

санацију,
- о захтијеваном програму одржавања. 
Обим испитивања обухвата: 
- одређивање микролокацијских и климатских

параметара за објекат
- прелиминарни визуални преглед објекта
- планом испитивања треба предвидјети израду

подлога за израду катастра оштећења, начин
приступа до оштећених мјеста (специјална
 возила, помичне скеле), врсте испитивања и број
израђених узорака,

Испитивање бетона елемената носиве
конструкције моста

- визуална оцјена стања површина
- утврђивање валовитости бетона
- одређивање дубине карбонизације
- одређивање вриједности хлорида у бетону
- мјерење напона затезања заштитног слоја PULL

OFF методом
- мјерење дебљине заштитног слоја бетона 
- преглед и испитивање прслина
- преглед жаришта корозије у бетону и стања

високовриједног челика каблова
- испитивање пропусности зрака у бетону 
- испитивање електропотенцијала арматуре 
- испитивања на површини бетона гдје нема

видљивих оштећења
Израда елабората о дијагностици стања бетонских

мостова заснива се на уважавању домаћих стандарда и
европских норми. 

5. ОБНАВЉАЊЕ (РЕХАБИЛИТАЦИЈА) 
БЕТОНСКИХ МОСТОВА 

5.1. ОПЋЕНИТО О ОБНАВЉАЊУ БЕТОНСКИХ
МОСТОВА

Рехабилитација је интегралан међународно
прихваћен термин за све врсте интервенција на носивим
конструкцијама и опреми мостова. Обнављање је
адекватан назив на нашим језицима. Слика 31 шематски
приказује које врсте радова и обим интервенција
обухвата обнављање (рехабилитација) бетонских
мостова. 

Успјех у рехабилитацији мостова зависи прије свега
од доброг познавања конструкције која се рехабилитира,
од познавања карактера и обима оштећења, квалитета и
стања материјала и од искуства пројектанта, посебно у
промјени савремених материјала и технологија. 

При радовима на рехабилитацији нису пожељна
компромисна (половична) рјешења на штету квалитета и
обима радова. Потребно је дефинисати прави обим
радова на рехабилитацији и извести цјеловиту
рехабилитацију или само отклонити узроке за настајање
оштећења, а све потребне радове на рехабилитацији
извести касније, када се за то успоставе сви услови
(средства, вријеме и привремено регулисање сао -
браћаја...). 
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Слика 30: корозија слабо инјектираних каблова
Figure 30: corrosion of poorly injected cables



Одлука о величини улагања у рехабилитацију садржи
такође економску анализу за даљи временски период, тј.
за животни вијек моста. Економска анализа садржи
цијену конструкције и цијену експлоатације мостова.
Цијену конструкције чине цијена пројекта, цијена радова
на рехабилитацији, трошкови одржавања и реха -
билитације. Цијена експлоатације је зависна од густоће
саобраћаја, тежине и брзине возила. 

На слици 32 су шематски показана три основна
поступка за ојачање бетонских конструкција и мостова и
то смањењем статичких утицаја, повећањем отпорности
пресјека и промјеном напонског стања. 

На слици 33 су графички приказане могућности
ојачања три основна конструктивна елемента (плоча,
греда, стуб) АБ конструкција и мостова. 
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Слика 31: обнављање (рехабилитација) мостова
Figure 31: reconstruction (rehabilitacion) of concrete bridges

Обухвата замјене или поправке опреме и других дијелова
објекта изван носиве конструкције. 

Обухвата поправке (санирање) оштећених дијелова
носиве конструкције, насталих деградацијом бетона 
од природних или вјештачких утицаја и поправке на
опреми. 

Подразумијева обимније радове на поправкама и замјени
виталних дијелова или склопова носиве конструкције
објекта, да би се задржала или повећала пројектована
носивост и отклонила оштећења од дугогодишње
експлоатације. 

Подразумијева обимне радове на реконструкцији, ојачању
или замјени дијелова и склопа носиве конструкције, или
замјену (обнову) цијелог моста
ради промјене намјене, услова експлоатације 
већег оптерећења и/или дотрајалости моста. 

ОБНАВЉАЊЕ (рехабилитација)
БЕТОНСКИХ МОСТОВА

АДАПТАЦИЈА
БЕТОНСКИХ МОСТОВА

САНАЦИЈА
БЕТОНСКИХ МОСТОВА

РЕКОНСТРУКЦИЈА
БЕТОНСКИХ МОСТОВА

ОЈАЧАЊЕ – ЗАМЈЕНА 
БЕТОНСКИХ МОСТОВА

Слика 32: могућности ојачања бетонских мостова
Figure 32: possibilities for strengthening concrete bridges
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● Са становишта старости и стања носиве конструкције
и опреме моста разликујемо:
- мостове који су изграђени када се нису при -

мјењивале европске норме (EC) за оптерећења и
материјале и није било организовано одржавање
мостова

- новоизграђене мостове код којих су уважаване
европске норме (EC) за материјале, пројектовање
и изградњу и за које је осигурано редовно
одржавање.

● Радовима на рехабилитацији је могуће мостове
довести до два нивоа: 
- ниво којим се заустави процес пропадања,

поправе све видне грешке и оштећења настала у
експлоатацији те објекат доведе у стање у
почетку експлотације,

- ниво када се при интервенцији изведе обнова
носиве конструкције, ојача или замијени и објекат
оспособи за веће покретно оптерећење, осигура
већа ширина и виши ниво услуге. 

За који ниво ће се опредијелити инвеститор овисно је
од стања моста, потреба и расположивих финансијских
средстава. Упоређење и вредновање нивоа реха -
билитације је могуће на основу идејног пројекта. 
● На стратегију рехабилитације битно утичу про -

јектантска рјешења и трошкови привременог преу -
смјеравања саобраћаја. Привремени саобраћај је
могуће ријешити:
- пребацивањем на привремени једносмјерни или

двосмјерни мост, што је зависно од категорије
пута, 

- саобраћај водити по једној половини моста који се
рехабилитира,

- на путевима нижег ранга саобраћај је могуће
преусмјерити на друге путеве и мостове. 

Већина мостова на аутопутевима су грађени одвојено
за сваки смјер вожње, па је рјешење привременог
саобраћаја у току рехабилитације релативно једноставно. 

Мотиви и разлози за рехабилитацију постојећих
мостова су различитог поријекла и циља: 
● могућа је измјена или адаптација дијелова опреме и

измјена намјене постојеће ширине моста ради
прилагођавања новим саобраћајним условима;

● могуће је трајно или привремено ојачање неоштећене
конструкције моста ради новог већег оптерећења при
превозу тешких ненормираних оптерећења;

● могућа је замјена комплетне опреме моста услијед
оштећења, дотрајалости и нефункционалности;

● могућа је санација иницијалних оштећења услијед
удара возила на дијелове носиве конструкције моста,
да би се спријечила појава већих оштећења;

● могућа је цјеловита реконструкција и ојачање
оштећене и дотрајале носиве конструкције и опреме
моста. 
За армиранобетонске преднапрегнуте мостове

старије од 25 до 30 година, зависно од квалитета
пројекта, изградње и услова експлоатације, нормално је
да се планирају радови на санацији и реконструкцији.
Обим радова, посебно на реконструкцији дијелова или
цјелокупне носиве конструкције, је врло различит по
врсти оштећења и начину реконструкције.

Радове на рехабилитацији мостова прати жеља и
потреба инвеститора да повећа пројектовану носивост
моста. Врло често се жели повећање ширине постојећих
мостова ради промета возила, пјешака и бициклиста. 

Није нам познато да постоји интегрални уџбеник или
приручник који обрађује теорију и праксу господарења и
обнављања мостова на начин као код пројектовања и
градње нових мостова. 

Врло је тешко унапријед предвидјети све врсте
оштећења по поријеклу и обиму и дати цјеловита
техничка рјешења, правила и начин за њихову санацију и
реконструкцију.

Код обнове мостова повећава је носивост про -
јектована по PTP број 5 и SLW 600 на носивост по EC
нормама, тако да је повећана носивост тих објеката на
нивоу нових мостова на одговарајућем путу или аутопуту.
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Слика 33: графичка shema реконструкције носивих дијелова АБ конструкција
Figure 33: graph shoving a reconstruction of the load-bearing sections of RC structures



Преостали животни вијек је повећан на даљих 50-80
година, а трошкови одржавања су доведени на ниво
редовног одржавања нових мостова. 

Искуства инвеститора, надзора, пројектанта и из -
вођача која произлазе из истраживања, пројектовања и
радова на рехабилитацији су добра основа за израду
смјерница за обнову мостова. 

Са добијеним искуством и тржишном конкуренцијом
ра дови на рехабилитацији добијају реалне вриједности у
односу на трошкове изградње нових објеката.

У чланку су обрађени поступци обнављања дијелова
носивих конструкција бетонских мостова. 

Критерији за избор између рехабилитације или
изградње новог моста
● Ако је постојећи мост дотрајао и има знатно смањену

носивост, а предвиђена вриједност радова на
рехабилитацији је већа од изградње новог моста без
трошкова за привремено преусмјеравање саобраћаја,
потребно је изградити нови мост.

● Ако је постојећи мост јако оштећен и има смањену
носивост, предвиђени радови за рехабилитацију
досежу 80% новоградње, а поред тога је потребна
изградња привременог моста у току радова на
рехабилитацији, потребно је изградити нови мост по
могућности на новој локацији.

● ·Ако је улагање у рехабилитацију веће од 70%
новоградње, а нема могућности да се постојећа
носивост повећа, прошири или поправе кон -
струкцијске грешке и тиме повећа трајност, ширина
или носивост, потребно је изградити нови мост. Услов
за такву одлуку је такође могућност преусмјерења
саобраћаја без изградње привременог објекта. 

● Ако је улагање у рехабилитацију веће од 60%
новоградње, постоји могућност да се објектом на
новој локацији побољшају слаби елементи пута у
зони моста, потребно је изградити нови мост. Стари
мост се користи до изградње новог моста, касније га
је могуће употријебити за локални саобраћај или га
порушити. 
Цјеловит и документован одговор када рехаби -

литовати стари мост, односно када изградити нови мост
је тешко дати. За сваки појединачан мост потребна је
стручна оцјена искусних пројектаната мостова и путева.
Као помоћ при одлуци предлажемо да се при већим
дилемама истовремено изради и лицитира пројект за
рехабилитацију постојећег моста и пројект за изградњу
новог моста. 

Велику помоћ при обнови мостова пружа могућност
изградње привременог моста, користећи типизиране
монтажно-демонтажне челичне конструкције (слика 34). 

Са повећањем процента улагања у рехабилитацију
моста повећава се захтјев за трајност и поузданост
моста.

● Ако је улагање у рехабилитацију веће од 70%
новоградње, реално је очекивати да је преостали
животни вијек мањи од животног вијека новог моста и
да износи 70 – 80 година. 

● Ако је улагање у рехабилитацију веће од 50%
изградње новог моста реално је очекивати да је
преостали животни вијек 50 година.

● Ако је улагање у рехабилитацију мање од 50%
изградње новог моста реално је очекивати да објект
не треба поново обнављати у периоду сљедећих 25 –
30 година. 

● При рехабилитацији мостова на аутопутевима услов
је да се обезбиједи носивост за нову шему
оптерећења по EC 1 и потресна сигурност по EC 8/2.
Код мостова на магистралним и регионалним
путевима потребно је обезбиједити носивост по DIN
1072 ако то не захтијева велика средства и велики
опсег радова. Ако се ојачава само појединачан
објекат а не сви објекти на истом одсјеку пута,
улагања за повећање носивости појединачног моста
остају неискориштена. 

● Потребно је дефинисати основне правце превоза
изванредних тешких оптерећења и захтијевати да
мостови на тим правцима имају корисно оптерећење
по EC нормама. 
Радови на рехабилитацији мостова се морају

изводити на дефинисаним главним и извођачким
пројектима уз планирана предвиђања могућих промјена
опсега радова за дијелове конструкције који нису били
доступни при прегледу и изради техничке документације.

Израда техничке документације за рехабилитацију
мостова заснива се на слиједећим подлогама: 
● пројектни задатак за рехабилитацију моста
● пројекат изведених радова постојећег моста
● елаборат о детаљном прегледу моста
● геодетски снимак моста и дијела пута уз мост
● снимак постојеће конструкције моста са

диспозицијским димензијама, димензијама свих
елемената и детаља, ако не постоји пројекат
изведених радова, 

● путне подлоге ако долази до промјене ширине или
нивелете пута на мосту и у зони моста,

● геолошко-геомеханичке подлоге за мостове код којих
су уочљива слијегања и поткопавања темеља па је
потребно ојачање и санирање или ако се повећава
оптерећење моста.
Од комплетности, тачности и правилне употребе

подлога у великој мјери овиси квалитет, трајност и
економичност радова на рехабилитацији мостова.
Подлоге припремају специјализиране институције у
судјеловању са овлаштеним стручњацима инвеститора и
пројектанта рехабилитације мостова. Услов за судје -
ловање пројектанта и инвеститора при изради подлога је
добро и интердисциплинарно знање из подручја
рехабилитације мостова. 

Фазе и садржај техничке документације за
рехабилитацију мостова су дјелимично различите од
фаза и садржаја техничке документације за нове
мостове. Зависне су прије свега од опсега оштећења,
потпуности и квалитета подлога и програмирају се у
пројектном задатку. 

Могуће фазе техничке документације за
рехабилитацију мостова су: 

- идејно рјешење или идејни пројекат моста 
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Слика 34: монтажно-демонтажна челична конструкција моста
Figure 34: erection/dismantling steel bridge structure



- пројекат за изведбу,
- пројекат изведених радова. 
У већини држава није потребна грађевинска дозвола

за радове на рехабилитацији јер се ради о постојећим
објектима па није потребна израда пројекта за добивање
грађевинске дозволе (PGD). 

Материјали за рехабилитацију мостова
Основни принцип при избору материјала за

рехабилитацију бетонских мостова је да се изаберу
материјали са физикалним и хемијским карактеристикама
које су што више складне са особинама материјала из
којега је изграђена постојећа конструкција моста (Yоung-
ов модул, дилатацијски коефицијент, чврстоћа бетона...).
Правилним избором материјала се постиже добра
повезаност нових слојева са постојећом конструкцијом и
могућност једнаке површинске обраде. 

Материјале за све врсте поправки и обнову је могуће
раздијелити у 4 главне групе: 

- основно везиво је цемент
- основно везиво је умјетна смола
- основно везиво је цемент модифициран до датком

полимера
- основно везиво је цемент, модифициран до -

датком пуцолана
У савременој пракси се примјењују и карбонске траке

за ојачање носивих конструктивних дијелова бетонских
мостова. Пројектанти морају бити упознати са кара  -
ктеристикама карбонских трака и начином њихове
примјене. Карбонске траке се могу налијепити на
бетонски пресјек као ненапете или као преднапрегнуте
помоћу специјалних направа. Налијепљене не -
преднапрегнуте траке се активирају са додатним
деформацијама конструкције. Препоручљива је примјена
за ојачање мостова за пријевоз тешких терета, потрес и
слично. За трајна ојачања при обнављању мостова нису
препоручљиве јер имају дискутабилне недостатке:

- понашање смоле за лијепљење при трајним
оптерећењима

- заштита ламела пред пожаром и вандализмом 
- велики број ламела је еквивалентан једном каблу 
- скуп материјал и тешка примјена у специфичним

условима. 

5.2.  САНАЦИЈА ОШТЕЋЕЊА НА
БЕТОНСКИМ ПОВРШИНАМА

Материјали за поправке би требало да буду што
сличнији по свим физикалним и хемијским особинама
бетону који се поправља. Прије примјене материјала за
санације, морају се пажљиво испитати: 
● механичка чврстоћа
● заштита арматуре
● адхезија између поправљеног и оригиналног бетона
● веза између поправке и челичне арматуре
● скупљање
● топлотни утицаји
● трајност
● лакоћа примјене
● трошкови 

Категорије поправке бетонских површина укључују: 
- ручно уграђен малтер
- прскање бетоном или малтером
- поправке прслина
- добетонирање
- површинско облагање

Припрема површине која се санира 
Без обзира на изабрани начин поправке, добро

припремљена површина је од највеће важности да би се
постигла хомогена поправка и добра повезаност. Први
корак је да се механички одстрани сав уситњени,
невезани и оштећени бетон. Бетон треба уклонити и
потпуно открити кородирану арматуру и бар за 30 mm
прекорачити тачку до које је корозија видљива. Обимно
скидање материјала може да захтијева и привремено
подупирање. Оштре ивице нису препоручљиве и кад год
је могуће ивице би требале бити сасјечене. 

Сва изложена арматура би требала бити очишћена
да би се уклонила прљавштина и корозија. Најефикаснији
метод је пјескарење до сјаја. Околна подручја оштећеног
бетона могу бити подвргнута уклањању лабавог,
дробљивог материјала. Уколико ограничења околне
средине или економска ограничења искључују чишћење
пјескарењем и ако нема хлорида у бетону могу се
користити и ручне алатке. Кородираност арматуре веће
од 10% мора се надомјестити. 

Поправка ручним уграђивањем малтера са це -
ментном основом

Након припреме површине слиједи заштита
арматуре. Изабрани материјал би требао да буде
изражено алкалан, густ, са облогом на бази цемента, уз
могућност додатка полимера и инхибитора. Ова врста
обраде ће убрзати вјештачко формирање оксидне
превлаке на површини челика и понашат ће се као
препрека за изазиваче корозије (вода и кисеоник) и
миграцију јона хлорида, уколико се налазе у бетону.
Површина бетона која се санира треба да је влажна. 

Малтери за санацију би требали да буду богатији,
гушћи и непропустљиви (прилагодивши се критерију
скупљања) и да имају форму полимер – модификованог
цементног материјала. Тада би требало извршити
поправку, збијањем и уградњом слојева до захтијеване
дебљине и обраде.

Као коначну мјеру предострожности, погодно је и
технички и естетски (закрпљени бетон може изгледати
врло ружно) обложити цијелу површину  специјалном
заштитном мембраном.

На слици 35 показано је оштећење комплетног
заштитног слоја бетона и корозије арматуре на
распонској конструкцији моста које треба санирати.

Санација прсканим бетоном (малтером) 
Прскани бетон је смјеса цемента, агрегата и воде у

коју се могу укључити и влакнасти вјештачки материјали
и/или мјешавине, која се наноси великом брзином из
распршивача (бризгалице) и ствара збијену хомогену
масу. Торкрет бетон је прскани бетон гдје је највеће зрно
агрегата мање од 10 mm.
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Слика 35: оштећења комплетног заштитног слоја бетона АБ
моста, који треба обновити

Figure 35: damage to the entire protective layer of concrete on a RC
bridge, which must be reconstructed



Постоје два метода за распрскавање бетона: влажни
и, чешћи, суви. Као што и само име каже, у влажном
процесу сви састојци се смијешају на уобичајен начин и
онда пршћу. У сухом процесу, суха смјеса и вода долазе
у контакт тек у глави распршивача и зато захтијевају
велику спретност онога ко ради са распршивачем. 

Прскани бетон се не заснива на оплатама и малте -
рисањем и зато се не појављују оштре ивице и глатке
површине. Естетска завршна обрада, укључујући боју
(прскани бетон обично није конзистентне боје) може се
постићи уколико је економски оправдана. Особине
материјала се могу побољшати додавањем полимерских
примјеса. На слици 36 показана је санација оштећених
површина бетона стубова моста прсканим бетоном.

Санација прслина
Фине прслине (приближно 0,15 mm ширине),

структурне или неструктурне,  најбоље се поправљају
нисковискозним епоксидним малтером или инјектирањем
користећи гравитациону, вакуумску или методу притиска. 

Концепт инјектирања епоксидним смолама за
поправак структурних бетонских елемената је детаљно
истражен и у лабораторији и на терену, а резултати
показују да је ово ефикасан метод поправке. Типична
метода која се користи више деценија је везивање
серијским инјектирањем дуж прслине док се површина
прслине не затвори. Инјектирањем се сукцесивно
истјерује ваздух из прслине испуњавајући читаву прслину
епоксидним малтером и успоставља се јединство
елемента. Веће, неструктурне пукотине могу се по -
правити чишћењем (жљебљењем) и њиховим запуња -
вањем полимерско цементним малтером или
фл е  кси билном мјешавином, што зависи од тога да ли је
пукотина активна.

Санација дубљих (већих) површинских оштећења
бетона добетонирањем

Ова метода се обично користи за велике поправке и
има неколико битних недостатака:

● везивање
● збијеност
● дозирање и контрола квалитета са релативно

малим количинама
● минимална дебљина да би се могла примијенити

је 75 mm
● тешкоће са површинском текстуром
● тешкоће са бојом
Бетон би требао бити израђен и уграђен уз

одговарајуће искуство, а нарочита пажња се треба
посветити збијености, очвршћивању и заштити. План
оплаћивања и методе уградње високовриједног бетона
треба пажљиво размотрити. Високомобилни бетон се
добије употребом примјеса које смањују количину воде, а
не високим водоцементним фактором. На слици 37 је

показано типично оштећење које се санира по овом
поступку. 

Заштита санираних (и несанираних) површина
бетона

Заштитом санираних и несанираних видних површина
бетона жели се прије свега повећати трајност мостова,
спријечити приступ влаге и штетних примјеса из
контаминиране околине и повећати естетски изглед
изједначавања боје бетона. 

Облоге и заптиваче дијелимо у сљедеће групе: 
● водо-одбојни површински импрегнатор 
● површински очвршћивач и затварач пора
● цементно-модификоване полимерске облоге
● специјалне еластомерне полимерне мембране 
Обим чланка не омогућава детаљнији приказ наве -

дених група заштите. 
Наравно, много је економичније заштитити мостове

редовним прегледима и одржавањем, са квали -
фикованим стручњацима, него чекати да се мостови
оштете. Сада постоји изражени комерцијални и технички
доказ који сугерише облагање читавог бетонског моста
еластомерном мембраном да би се спријечиле скупе
поправке. Поправке бетонске мостовске конструкције
могу бити успјешно постигнуте, али само ако је вођена
досљедна брига у свим фазама. 

5.3. РЕКОНСТРУКЦИЈА КОЛОВОЗНИХ ПЛОЧА
МОСТОВА

Коловозне плоче бетонских и спрегнутих путних мос -
това су најоптерећенији, најосјетљивији и најугроженији
дијелови распонских конструкција. Разлога за оштећење
и деструкцију бетона и корозију арматуре је доста.
Навест ћемо само најважније: 

● неадекватна шема корисног оптерећења посебно
код мостова изграђених на основу старих
прописа,

● неадекватан модел статичке и динамичке
анализе,

● слаба конструкцијска концепција, мала дебљина,
велики распони, кратке вуте

● недовољно и неадекватно армирање (танки
заштитни слојеви, мала конструктивна висина)

● слаба одводња коловозне површине моста,
неадекватна изолација, продор слане воде,
контаминација бетона и корозија арматуре,

● попречно и подужно преднапрезање коловозних
плоча са недовољном заштитом спрегнутих
каблова,

● неправовремена обнова изолације, асфалта,
одводње и опреме моста,
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Слика 36: санација прсканим бетоном
Figure 36: rehabilitation with shotcrete

Слика 37: већа оштећења бетона која треба обновити
Figure 37: major damage to concrete that must be repaired



● неравност возне површине која преко динамичког
удара повећава утицај саобраћајног оптерећења
за 50-100%.

Степен оштећења коловозних плоча исте старости је
врло различит и сеже од мањих оштећења до потпуне
деструкције. 

На слици 38 види се рушење коловозне плоче старе
15 година на континуално армиранобетонском гредном
вијадукту. Неконструктивно армирање и недовољни
пресјеци арматуре, уз остале недостатке, били су разлог
за појаву великих површинских оштећења која се нису
могла појединачно санирати.

На слици 39 је показан поступак рушења – од -
страњивања коловозне плоче спрегнутог моста, која је
само након 10 година експлоатације имала велика ош -
тећења и већину наведених концепцијских и констру -
ктивних недостатака, тако да није била могућа и
еко номски оправдана правилна санација. 

Средње оштећене коловозне плоче, код којих је у
високом проценту оштећен заштитни слој бетона а
степен контаминације није дубоко под арматуром,
санирају се по слиједећем поступку: 

● одстрањивање асфалтног слоја и хидроизолације
са цијеле површине моста

● одстрањивање заштитног слоја бетона на цијелој
површини коловозне плоче

● испитивање контаминираности бетона хлоридима
● идентификација подручја кородиране арматуре
● одстрањивање контаминираног бетона и бетона у

подручју кородиране арматуре
● чишћење и прање цјелокупне површине моста
● постављање сливника на предвиђеним висинама

и позицијама
● уграђивање нове арматуре за плочу и конзоле

● израда уздужних висинских водилица за вибро
летве

● израда додатног слоја бетона коловозне плоче
дебљине 8 – 10 cm и нових конзола

● израда нове хидроизолације
● израда асфалтних слојева
Бетони на конзолама коловозних плоча су већином

оштећени и контаминирани са обје стране, тако да је
потребно одстранити комплетан оштећени бетон. 

На слици 40 показано је одстрањивање бетона
воденим млазом под притиском. 

На слици 41 дат је детаљ реконструкције коловозне
плоче моста. Нови слој бетона дебљине 10 cm спреже се
са преосталим здравим дијелом бетона у јединствен
спрегнути пресјек дебљине 25 cm. Појединачни дијелови
дубљих оштећења на горњој или доњој површини плоче
се претходно одстране и бетонирају санирним бетоном. 

На слици 42 је детаљ обнове порушених конзола
коловозне плоче моста. 

На слици 43 види се монтирана нова додатна
арматура и можданици за спрезање старог и новог
бетона коловозне плоче у поступку реконструкције.
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Слика 38: рушење и обнова оштећене коловозне плоче АБ моста
Figure 38: demolition and reconstruction of the damaged pavement slab

of a RC bridge

Слика 39: рушење и обнова оштећене коловозне плоче
спрегнутог моста

Figure 39: demolition and reconstruction of the damaged pavement
slab of a composite bridge

Слика 40: одстрањивање бетона воденим млазом
Figure 40: removing the concrete using water jets

Слика 41: детаљ реконструкције коловозне плоче
Figure 41: detailed view of pavement slab reconstruction

Слика 42: детаљ обнове конзола
Figure 42: detailed view of console reconstruction

Слика 43: монтажа додатне арматуре при обнови плоче
Figure 43: mounting of additional reinforcement during slab reconstruction



5.4.  РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОЈАЧАЊЕ ГРЕДНИХ,
САНДУЧАСТИХ И ПЛОЧАСТИХ ПРЕСЈЕКА
БЕТОНСКИХ МОСТОВА

Потреба за реконструкцијом и ојачањем распонских
конструкција бетонских мостова настаје када је услијед
корозије или других узрока дошло до већих оштећења и
смањења пресјека носиве арматуре или каблова и до
прекомјерних деформација. До ојачања долази и услијед
потребе за већим покретним оптерећењем и/или потребе
за проширењем моста. 

Код нас и у свијету у периоду од 1950. до 2000.
године изграђен је велики број мостова и вијадуката од
монтажних a.б. преднапрегнутих носача распона од 15 до
40 m. Поред других оштећења врло честа су оштећења
доњих појасева носача, гдје су смјештени каблови. 

На слици 44 показана су оштећења услијед корозије
арматуре и каблова у доњем појасу главних а.б.
преднапрегнутих носача мостова и одговарајући начини
санације и ојачања.

Ако је степен оштећења мањи, могућа је рекон -
струкција са додатком нове арматуре (слика 44а) или
арматуре и правих каблова ако је дошло до мањих
оштећења и каблова (слика 44б) на проширеном доњем
појаву главних носача. 

Ако је степен оштећења већи, па је услијед корозије
дошло до прекида или већег ступња корозије на више
каблова, реконструкција се може успјешно извести са
вањским кабловима преко једног или два девијатора и
сидриштима на крају носача. Оштећене шире зоне
каблова од корозије се морају санирати и процес корозије
у арматури, кабловима и контаминација бетона
зауставити. 

На слици 45 је показан детаљ конструкције челичног
девијатора за вањске каблове на половини распона а.б.
преднапрегнутог носача.

При рехабилитацији дисконтинуалних мостова и
вијадукта који су изграђени од монтажних а.б. носача
добро је и корисно да се успостави континуитет над
средњим ослонцима и неутралишу попречне спојнице
или дилатације. Успостава континуитета мијења статички
систем. Повећани моменти над ослонцима се преузимају
са додатном арматуром која се уграђује у додатни слој
бетона при реконструкцији коловозне плоче и новим
заједничким попречним носачима (слика 46).

Армиранобетонски преднапрегнути гредни мост са
три распона 27+66+27 изграђен је 1960. године по
систему слободне конзолне градње са зглобом у средини
средњег распона. При обнови моста, поред осталих
интервенција, промијењен је статички систем моста
затварањем зглоба у средини распона са повећањем
висине главних носача у средњој зони средњег распона и
додатним кабловима за преузимање позитивних
момената (слика 47). 
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Слика 44:  Реконструкција и ојачање доњих појасева а.б.
преднапрегнутих монтажних носача

Figure 44: beam recostruction and strengthening

Слика 45: девијатор вањских каблова
Figure 45: external cable deviator

Слика 46:успостава континуитета при обнови
дисконтинуалног моста

Figure 46: establishing continuity in reconstruction of a non-
continuous bridge

Слика 47: реконструкција моста са зглобом у пољу
Figure 47: reconstruction of a bridge with a hinged span



Извјестан број старијих армиранобетонских и а.б.
преднапрегнутих мостова имају тзв. Герберове зглобове
у крајним или средњим распонима. Свака озбиљна
рехабилитација таквих мостова треба да садржи и
рјешење за елиминацију зглобова и реконструкцију тих
осјетљивих мјеста која су генератор оштећења и
пропадања мостова. 

За ојачање распонских конструкција сандучастог
пресјека користе се слободни неспрегнути каблови
унутар проходне сандучасте конструкције, тј. вањско
преднапрезање. 

За девијаторе се могу користити ојачани постојећи
попречни носачи или се раде нови челични или бетонски
девијатори ако нпр. у средини распона нема попречног
носача. На слици 48 дато је рјешење ојачања попречног
носача у средини распона. 

При обнови у рату порушеног средњег дијела
средњег распона сандучасте распонске конструкције
моста на Неретви, изграђеног по систему просте
конзолне градње, морао се истовремено осигурати
непрекинут саобраћај. Саобраћај ограничене брзине
ишао је преко дворедне двозидне Mabey & Jonson
конструкције распона 70 m. За носиву скелу и радну
платформу кориштена је челична решетка за монтажу
а.б. преднапрегнутих носача ослоњена на средње
стубове и непорушени дио распонске конструкције (слика
49). 

Нове технологије производње синтетичких –
епоксидних љепила и карбонских трака велике чврстоће
на затезање омогућују брзо и релативно једноставно
рјешење за ојачање дијелова носивих конструкција
мостова.

За пријевоз тешких терета преко мостова из
монтажних а.б. преднапрегнутих носача за ојачање су
кориштене карбонске ламеле према слици 50.

Прије лијепљења карбонских ламела потребна је
правилна припрема подлоге и контрола квалитета
заштитног слоја бетона на затезање са PULL-off тестом. 

На AC Innsbruck-Verona, на алпском прелазу Бренер
изграђени су падински вијадукти са јединственом
распонском конструкцијом за оба коловоза (сл. 51) укупне
ширине 21,20 m. 

Након 30-35 година експлоатације појавила су се
већа оштећења бетона, корозија каблова и арматуре и
дотрајалост опреме вијадуката. Захтјевна реконструкција
се није могла обавити под саобраћајем. Оштећене а.б.
преднапрегнуте распонске конструкције плочастог
пресјека са наглашеним конзолама замијењене су новим
спрегнутим уз стално двосмјерно одвијање саобраћаја. 

На слици 52 виде се фазе обнове – замјене распонских
конструкција вијадуката. На слици 53 је видљива
изграђена нова конзолна глава стубова на коју се
ослањају главни носачи спрегнуте конструкције и крајњи
дио обновљеног пресјека распонске конструкције.

На слици 54 је дио нове спрегнуте распонске
конструкције са 6 главних носача и монолитизираном а.б.
конструкцијом, плочом преко двије уздужне мокре
спојнице. 
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Слика 48: девијатор на ојачаном попречном носачу
Figure 48: deviator on a strengthened transversal beam

Слика 49: примјер обнове у рату оштећеног моста
Figure 49: example of a war-ravaged bridge

Слика 50: ојачање носача карбонским ламелама
Figure 50: strengthening a beam with carbon panels

Слика 52: фазе реконструкције падинског вијадукта за оба
коловоза

Figure 52: rehabilitation of a lateraly shifted central pier

Слика 51: падински
вијадукт оба

коловоза АБ плоче
Figure 51: slope

viaduct both
pavements of

reinforced slab



Искуства са ових и других вијадуката на ауто -
путевима била су разлог да смо се опредијелили на
одвојене објекте, тако да је могућа њихова реконстру -
кција без прекида саобраћаја. 

5.5 РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОЈАЧАЊЕ СТУБОВА
МОСТОВА

Реконструкција и ојачање обалних и средњих стубова
мостова може бити дјелимична и да се односи на дио
конструкције и темеља или на цјеловиту конструкцију
стубова.

На слици 55 види се старо и ново рјешење
реконструкције врха обалног стуба са циљем да се
обезбиједи комора за монтажу и утезање вањских
каблова за ојачање моста и омогући замјена дотрајалих
а.б. „pendl“ лежишта моста. 

Вијадукт изграђен на стрмој нестабилној падини
претрпио је бочна помјерања и оштећења па је изведена
санација свих стубова. Услијед бочног помјерања
појавиле су се и пукотине на главама средњих стубова
које су саниране према слици 56.

Да би спријечили даље бочно помјерање, обални
стубови су геотехничким сидрима анкеровани у камениту
подлогу (слика 57).

Бочне деформације слабо темељених средњих
стубова спријечене су сидрењем  геотехничким сидрима
у геолошку основу (слика 58). 

Промјеном статичког система моста, постојећа
тангенцијална челична лежишта преносила су знатно
веће хоризонталне силе на ријечне стубове. Замјена
лежишта била је технолошки врло захтјевна и скупа, па је
усвојено рјешење да се лежишта задрже, а да се стубови
ојачају додатним вертикалним преднапрезањем Duwidag
шипкама   32 mm (слика 59), како би могли преузети
знатно веће моменте у смјеру осовине моста.

савремено градитељство година II, број 04 - 2010

025

Слика 53: изглед фазе обнове вијадукта
Figure 53: view of a viaduct reconstruction phase

Слика 54: нова обновљена конструкција вијадукта
Figure 54: newly reconstructed viaduct structure

Слика 55: реконструкција врха обалног стуба АБ моста
Figure 55: reconstruction of the top section of a shore pier of a RC

bridge

Слика 56: санација вијадукта на нестабилној падини
Figure 56: viaduct rehabilitation on an unstable slope

Слика 57: санација бочног помјереног обалног стуба
Figure 57: rehabilitation of a lateraly shifted  shope pier

Слика 58: санација бочног помјерених средњих стубова
Figure 58: : rehabilitation of a lateral shif tof a central pier



За обнову носивих конструктивних елемената
мостова (коловозне плоче, главних носача распонске
конструкције, стубова) тешко је дефинисати нека
општа правила.

Обнова сваког моста је специфична. Кратко
приказани примјери и промишљено кориштење
искустава су од велике помоћи свим учесницима у
обнови мостова.
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Слика 59: ојачање средњих стубова  Duwidag палицама-
шипкама

Figure 59: strengthening central piers with Duwidag bars
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ОДРЖИВА УРБАНИЗАЦИЈА 
И НЕОДРЖИВА

ПСЕУДОУРБАНИЗАЦИЈА  
Резиме
Више није непознато да локалне и глобалне климатске промене све екстремније утичу на промену предеоног и урбаног пејзажа. Међутим, проблем је што те промене немају
позитивну конотацију, већ сасвим претећи катaклизмични наговештај за будућност урбаносрединског боравишта као ужег људског животног оквира и животносрединског
станишта, као најширег животног оквира, за све овоземаљске животне заједнице. У односу на досадашње спознаје о већ нарушеном и све мање одрживом стању животне и
грађене средине, зна се да су на то утицале индустријализација, експлоатација природних ресурса и једнострани и незајажљиви економски интереси пословних група и
појединаца. Неминовне последице оваквог првенствено експлоататорског и нерационалног односа према сопственом животносрединском станишту, не могу никако бити
позитивне промене као што је то нпр. усавршавање технологије. Напротив, било је увек више оних негативних промена као што је урбанизација кроз раст и ширење градова,
уместо кроз њихов плански и одржив развој. Исто тако, аутомобилизација и демографско умножавање све су више усредсређене на неконтролисано и неодрживо ширење и
заузимање урбаносрединског и животносрединског простора, чији су капацитети носивости већ на граници издржљивости. На крају, ту је и глобализација која има своје
предности на глобалном плану у смислу умрежавања комуникација, образовања и развоја науке и технологије, али и своје мањкавости у смислу асимилације и потирања локалних
специфичности и вредности урбаносрединског боравишта и последично културе, традиције и духовности самих локалних заједница.  
Наравно, локалне заједнице су најосетљивије, јер оне у томе виде свој нестанак. Међутим, сви су свесни наведених глобалних предности које су само селективно прихватљиве.
То је једини начин да се локалне заједнице заштите и у својим боравиштима сачувају дух локане културе и традиције, затим дух места за које је положајно, културолошки и
градитељски везано локално боравиште, специфичности и локалне карактеристике локалног амбијента и пејзажа, као и вредности и карактеристике уже и шире
гравитирајућег животносрединског окружења и његовог пејзажа.     

Кључне речи:
Животносрединско станиште, урбаносрединско боравиште, екореципроцитет физичких структура, неизграђен-слободан-отворен простор, квазистручна терминологија

SUSTAINABLE URBANIZATION 
AND UNSUSTAINABLE

PSEUDOURBANIZATION
Summary
It is no longer unknown to the local and global climate change more extreme impact on landscape change and the urban landscape. However, the problem is that these
changes have a positive connotation, but quite threatening cataclysmic hint for the future urban-environmental residence human life as a narrow frame and life-environmental
habitats as the widest framework of life for all earthly life of the community.
In relation to recent findings in the already disturbed and less sustainable state of the built environment, are known to be affected to the industrialization, the exploitation of nat-
ural resources and one-sided and insatiable economic interests of business groups and individuals. Inevitable consequences of this primarily exploitative and irrational attitude
towards their own life-environmental habitat, could not possibly be a positive change as it is for example: development of technology. On the contrary, it was always more of
those negative changes such as urbanization, the growth and expansion of cities, rather than through their planning and sustainable development. Also, automobilization and
demographic reproduction are increasingly focused on the uncontrolled and unsustainable expansion and commitment urban-environmental and life-environmental space
whose carrying capacity already at the limit of endurance. Finally, there is a globalization that has its advantages at the global level in terms of networking communication, ed-
ucation and development of science and technology, but they fell short in terms of assimilation and of abolishing the local features and values urban-environmental residence
and consequently the culture, traditions and spirituality of the very local communities.
Of course, local communities are most vulnerable because they see it as their disappearance. However, all are aware of these global benefits that are only selectively ac-
cepted. This is the only way to protect local communities and in their dwellings preserve the spirit of the case of local culture and traditions, then the spirit of the place which is
in degree, cultural and architectural regarding local residence, specific and local characteristics of the local environment and landscape, as well as the values and characteris-
tics of the rope and beyond gravitating life-environment and its landscape.

Keywords
Life-environmental habitat, urban-environmental residence, ecoreciprocity physical structures, unbuilt-free-open area, quasi-professional terminology
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1. Увод 
Данас већ сви добро знамо да се цeлoкупнo

чoвeчaнствo нашло пред изазовима локалних и
глобалних климатских и последичних просторних,
предеоних и пејзажних промена. Тако се већ увелико
сноси одговорност и трпе последице глобалног
загревања са катаклизмичним наговештајима и
претњама. Дo тoгa нас је дoвeлa дуготрајна инсти -
туционална и појединaчна (не)брига, затим незајажљиви
економски апетити пословних група и појединаца,
(нe)културa и други (не)контролисани антропогени
интереси, а никако рационалне потребе. Њима је све
било и остало важније од еколошких могућности и
капацитета носивости pланете Земљe или одређених
делова Земље у односу на утицај који на њу врши
човечанство. Међутим, због познатог несагласја које је
карактерисало Конференцију Уједињених нација у
Копенхагену, децембра 2009. године у вези са кли -
матским променама, чини се да човечанство још није све -
сно претећих опасности које су видљиве и на овим
фотографијама (слика 1, 2, 3. и 4.)[1].    

Суочавајући се са умноженим и претећим пос ле -
дицама и нарушеним квалитетама животносрединског
станишта [2] морамо се приупитати, имамо ли, и још
колико нам преостаје времена за успоставу одрживог
опстанка на богомданом овоземаљском станишту? Ово
актуелно питање је важније од свих других питања. Ту се
дакако ради о животном праву свих живих заједница које
претходи свим правима и демократским слободама [3].
Наравно, то право на здраву животну средину
представља и највећу обавезу људској врсти, јер је
најодговрнија за умножавање еколошких проблема, али и
за санирање неодрживог стања у које је кроз више -
деценијску неодговорност довела цео биодиверзитет [4].       

У вези с тим, предоминантни профитерски интереси у
производном, индустријском и градитељском и урбаном
развоју током 20. века, као и неблаговремена контрола
ових и других облика људске похлепе и штетног дејства
на грађену и животну средину, очито су попримили
забрињавајуће размере на мање или више ресурсно
богатим и последично угроженим локалитетима.
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Слика 1. Eфекат стаклене баште
Figure 1. greenhouse effect

Слика 2. Гасови стаклене баште   
Figure 2. greenhouse gases

Слика 3. Претећи ефекти стаклене баште 
Figure 3. greenhouse side effects

Слика 4. Ефекти стаклене баште са 
катаклизмичним наговештајем  

Figure 4. greenhouse effect with cataclysmic
references
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Профитерска окупираност и незајажљиви економски
апетити у сопственом животном окружењу, увелико су
допринели подстицању и развоју негативног еколошког
наслеђа и екоурбане (не)културе у грађеној средини као
урбаносрединском боравишту, али и претећим
климатским променама на локалном и глобалном
животносрединском плану.     

Због дуготрајног неодговорног односа према
ограниченим могућностима нашег природног дома кроз
цео 20. и прву деценију 21. века, нашли смо се пред
катаклизмичним опасностима и последичном периоду
превирања [5] који поступно прераста у процес потраге за
одрживом визијом трајања у будућности. Озбиљни
проблеми опстанка и развоја људске и других живих
заједница подстакли су разне експерте и надлежне ин -
ституције на међународном нивоу да у контексту са
изазовима и претњама за будућност човечанства
размотре еколошке проблеме и понуде решења изласка
из кризе коју генеришу изазване климатске промене на
локалном и планетарном нивоу. 

Резултат те бриге и ангажовања у последње три
деценије 20. и првој деценији 21. века јесте ново читање
давнo познатог, а данас обновљеног, понуђеног и
афирмативног модела одрживог развоја, који се са нивоа
Уједињених нација нуди и афирмише као могуће и
одрживо решење за будућност човечанства уз снажну
логистику научних институција и других ауторитета.
Бројни и све учесталији међународни скупови са тог
високог нивоа поручују и апелују на усвајање одрживог
модела, затим на потребну озбиљност и одговорност
локалног интегрисања и спровођења његових темељних
принципа о опстанку и екоурбаном развоју. У вези с тим,
нарочито након што су концепт и начела одрживог ра -
звоја званично прокламовани Бергенском декларацијом
из 1990. године [6], подстиче се и указује на потребу ства -
ралачких и креативних облика рада и деловања од
најнижих до највиших научних, стручних и адми -
нистративних институција у свим областима људских
активности. 

2. Хаотична урбанизација и последице 
Несумњиво да је и досадашњи начин планирања

урбаносрединског боравишта (градова и насеља) мање
или више, посредно или непосредно допринео умно -
жавању негативног еколошког наслеђа. Тако, у условима
урбаносрединског боравишта поред загађивања воде,
тла и ваздуха, имамо и хаотично загађивање простора у
и око насеља кроз разне неодрживе облике псеу до -
урбанизације, субурбанизације, дисконтинуитета, под -
стандардности и контаминације делова урбане супстанце
или грађене средине као целине. У Србији, али и у њеном
ужем и ширем окружењу доминира хаотична изградња
градова и насеља и она тече:

- у смеру псеудоурбанизације и погушћавања на -
слеђене и новограђене урбане супстанце

- и у смеру субурбанизације и неконтролисаног ши -
рења насеља кроз конверзију пољопривредног зе мљи -
шта у грађевинско. 

У првом случају, доминира псеудоурбанизација на
локацијама пејзажно-урбаних објеката као што су
паркови, предвртови, микроамбијенти блокова и насеља,
чиме се у урбаносрединском боравишту свесно врши ре -
дукција ионако недовољних по капацитету, броју и

квалитету пејзажних, амбијенталних и екоурбаних
целина и ресурса. У том контексту није ништа боље ни
са мо прогушћавање које по правилу подразумева
преизграђивање парцела, повећавање заузетости зе -
мљишта и спратности објеката, што утиче на стварање
под стандардног урбаног ткива [7]. 

У другом случају, све више се субурбанизују рубна
подручја која гравитирају граду. Тако уместо планског
развоја града, имамо његов неплански раст и ширење у
недоглед, затим непланску парцелацију, улице
непримерених профила, унакажен простор на прилазима
граду итд. Следствено томе имамо Закон о легализацији
који у ствари стимулише бесправну изградњу [8], али и
друге законе са узакоњеном квазистручном терми -
нологијом и последичним законским и урбанистичким
„патентима“ који стимулишу псеудоурбанизацију и нео -
држиви дисконтинуитет, уместо одрживог континуитета
наслеђене и новограђене урбане супстанце [9]. 

3. Патолошке појаве у грађеној 
и животној средини  

Пресечно наведене чињенице показују да још увек
доминирају патолошке појаве које урушавају квалитет
урбаносрединског система као непосредног људског
боравишта (насеља) и животносрединског станишта као
најширег животног оквира за све овоземаљске животне
заједнице. Захваљујући њиховом све израженијем ште -
тном дејству, није тешко приметити да у условима већ
изазваних и покренутих локалних и глобалних климатских
промена и сами градоградитељи неминовно саучествују и
партиципирају у таквом облику одговорности [10]. 

Значи, према досадашњем начину урбанизације
градова и насеља, они су у великом броју случајева суо -
дговорни за умножавање негативног еколошког наслеђа и
штетних ефеката стаклене баште, неодрживог ди ско -
нтинуитета уместо одрживог континуитета наслеђене и
новограђене урбане структуре, псеудоурбанизације и
субурбанизације. Међутим, има и позитивних примера,
као на пр. у Шведској и Финској, где су одговорни ур ба -
нисти и планери сагледали услове станишта, због чега су
и допринели озакоњивању растојања између кућа „како
би свака од њих 'добила' одређени број сати сунчевог
зрачења, нарочито у дугим зимским периодима“ [11]. 

Овај позитиван пример јасно показује како се морају
уважавати утицајне силе природе, јер би прекомерно
прогушћавање урбаних структура у таквим условима
било у супротности са одрживим опстанком и екоурбаним
развојем урбаносрединског боравишта и локалне
заједнице. Ови позитивни примери свакако спадају у
праву реткост, јер данас готово у свим градовима
преовлађује прекомерно прогушћавање или све веће
нагомилавање грађених урбаних структура које после -
дично прати нехумано становање, умножавање нега -
тивног еколошког наслеђа, затим неодрживи
ди  ско нтинуитет урбаних супстанци, претеће деловање
штетних ефеката стаклене баште, итд.  

Исто тако и степен изграђености из дана у дан пре -
машује све мере „физичности“, како у грађеној човековој
средини као ужем животном оквиру, тако и у животној
средини као ширем животном оквиру за све овоземаљске
животне заједнице. Зато није случајно што свако пре -
комерно ширење урбаносрединског боравишта, као и
умножавање нових и нових, а најчешће нееколошких
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урбаних система и облика, непосредно нарушава ква -
литет грађене средине и урбаносрединске равнотеже. На
крају, то се последично одражава и на поступно угро -
жавање природне или животносрединске равнотеже која
је изузетно важна за све животне заједнице.     

Овакво стање ствари у вези са одрживим опстанком и
екоурбаним развојем градова, насеља и локалних заје -
дница, у условима покренутих локалних и глобалних
климатских промена, јасно указује на евидентно умно -
жавање патолошких појава у сфери градоградитељства.
То су сасвим довољни разлози, који с једне стране
неминовно подстичу нови и пре свега критички приступи у
сагледавању, вредновању, разврставању, разумевању и
решавању конфликата урбаног пејзажа и амбијената, а с
друге стране и афирмишу одрживо интегрално и еко -
урбанистичко планирање, уместо досадашњег „2Д“, габа -
ритског, композиционог, техницистичког и других
не о држивих приступа и односа према урбаносрединском
боравишту и животносрединском станишту. 

Овакав приступ разумевању и решавању умножених
еколошких проблема једноставно нас наводи на не -
опходно уочавање и анализу учињених градо гра ди -
тељских пропуста и грешака у ужем урбаном и ширем
предеоном пејзажу. Такав критички однос је неопходан,
јер се ради о озбиљним пропустима као што је то случај
са пожељним и одрживим, али запостављеним кон -
тинуитетом урбаних супстанци, а онда и са еко ре -
ципроцитетом између урбаних пејзажних, ви со-
ко  грађевинских и нискограђевинских физичких структура.
То никако није неважно, јер наведене физичке структуре
дефакто и творе градотворну морфологију, амбијенталну,
пејзажну и екоурбану структуру која узрочно-последично
дејствује на квалитет ужег и ширег предеоног пејзажа.  

И наравно, у вези с тим, у овом тренутку највећи је
проблем што између наведених физичких структура не
постоји одрживи екореципроцитет и што се планирани,
пројектовани и грађени паркови и друге пејзажно-урбане
структуре, затим нискограђени тргови, платои, про -
менаде... потпуно неодрживо сматрају неизграђеним
објектима и чак празнинама или некаквом terra incognita,
иако без њих не можемо замислити ниједан облик
људског боравишта. Значи, ради се о објектима којима се
квазистручно и сасвим мађионичарски и неодрживо
приписује нешто што они као планирани, пројектовани и
грађени објекти нису и не могу бити, хтели ми то или не
признати. 

И баш, они такви какви јесу амбијентални и гра -
дотворни, инспиративни и релаксирајући, сасвим
темељно су у функцији урбаносрединског боравишта и
за једничких потреба свих његових корисника. Међутим,
према теоретичарима и стручњацима у областима које
партиципирају у планирању урбаносрединског и жи -
вотносрединског простора, то су неизграђене, слободне,
отворене, зелене, парковске, саобраћајне, грађевинске
површине. Све ове квазистручно и неодрживо приписане
им изведенице и епитети последично и неодрживо им
приписују и друга, такође неодржива, али тобоже
подразумевајућа значења као што су пустошност,
недефинисаност, празнина, не-место итд. Тако су
волшебно сврстани у групу урбаних објеката који у ствари
неодрживо ремете урбаност, урбани ред, континуитет
наслеђене или новограђене урбане супстанце и шта све
не још. 

Овде није тешко уочити да су затеченом и

неодрживом дисконтинуитету урбаних супстанци и
непропорционалном екореципроцитету између наведених
физичких („3Д“) структура, свакако највише допринели
негативни утицаји и окоштале доктрине „2Д“ урба -
нистичког планирања. У овом контексту приметни су не -
гативни утицаји „габаритског“ и „композиционог“
ур ба низма кроз „2Д“ - план намене површина, затим „2Д“
- план тзв. система зелених површина, „2Д“ - план
зонирања и тако озакоњену квазистручну и неодрживу
„2Д“ терминологију. То је било пресудно у игнорисању
треће димензије у случају планирања, пројектовања и
изградње паркова, тргова (скверова) и других урбаних
објеката пејзажне архитектуре. Још већи пропуст у том
смислу је изостанак планерског разумевања и приступа
екологичном планирању, пројектовању, изградњи и
успостави урбаног „3Д“ система објеката и структура
пејзажне архитектуре, уместо „2Д“ или виртуелног
зеленоповршинског система. 

Дакле, без артикулисања и преферирања треће
димензије, темељно је доведено у питање постојање и
артикулисање просторности и физичности, урбаности и
градотворности, екологичности и амбијенталности
објеката и структура пејзажног или парковног
градитељства, стваралаштва, културе, уметности и
културно-парковног наслеђа, а последично и афи -
рмисање интегралног и одрживог „3Д“ екоурбанистичког
планирања урбаносрединског боравишта као ци -
вилизацијске тековине. И управо досадашње марги -
нализовање ових чињеница, поготово од 70-их година 20.
века, увелико дезавуише овај реалистичан и одржив, али
још увек недовољно афирмисани „3Д“ концепт и начела
планирања и уједначеног вредновања урбаних пејзажних
структура у односу на друге, а нарочито предоминантне
високограђене структуре. Ови евидентни пропусти кроз
неодрживе „2Д“ принципе (аршине) планирања простора
и квазистручног односа према физичким кара кте -
ристикама, као и неуједначеном вредновању, капа -
цитирању и екореципроцитету урбаног „3Д“ система
објеката и структура пејзажне архитектуре у односу на
друге високо и нискограђевинске физичке структуре
урбаносрединског боравишта, указују на потребу
реформског приступа и редефинисања, затим новог
читања и одрживог вредновања ових иманентних,
структурних, интегративних, екологичних и компа ти -
билних елеманата урбаносрединског боравишта.

Ове истакнуте чињенице јасно указују на више -
деценијску доминацију једностраног и неодрживог
техницистичког и нееколошког приступа планирању
грађене средине, због чега се и данас налазимо у
транзиционој или прелазној фази између „2Д“ и „3Д“
планирања простора [12]. Значи, у овој фази још увек
осећамо и свесни смо потребе и значаја интегралног и
„3Д“ екоурбанистичког планирања простора, али изостала
је конкретизација интегрисања начела екоурбанистичког
планирања у вези с одрживим капацитетом изграђености,
континуитетом и екореципроцитетом између разнородних
и разноврсних корисника простора, али и урбаних високо
и нискограђених, као и парковних и других „3Д“ објеката и
структура пејзажне архитектуре. То су елементи који у
духу с начелима одрживог развоја чине одрживу окосницу
екореципроцитета, одрживог континуитета екоурбаног
пејзажа, амбијената и градотворне морфологије, али и
иманентног капацитета екоурбаних ресурса у грађеној
средини. Међутим, у овом моменту није могуће очекивати
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већи напредак у том смеру, све док се у оквирима
легислативе и законодавне регулативе не елиминише
озакоњивање неодрживе „2Д“ или квазистручне
терминологије.      

4. Неодржива „2Д“ терминологија и одрживо  
„3Д“ екоурбанистичко планирање
Приметно је да се Радовићева теорија о физичким

(„3Д“) структурама [13] добрим делом темељи на
иманентним принципима одрживог развоја. На тај начин,
уз искључивање неких термина везаних за „2Д“ урба -
нистичку терминологију, она представља добру подлогу
за прецизније артикулисање начела одрживог еко урба -
нистичког планирања, поготово што указује на потребу
уважавања биоравнотеже [14] као темељног еколошког
принципа.

Исто тако, приступ Добривоја Тошковића просторном
и урбанистичком планирању [15] методолошки је врло
суптилан, што је од великог значаја за ефикасније
интегрисање начела одрживог екоурбанистичког пла -
нирања. Међутим, и у том приступу има елемената „2Д“
терминологије коју је неопходно елиминисати, чиме би
се, у квалитативом смислу, обогатила референтна
литература за допуну и прецизирање начела одрживог
интегралног и „3Д“ екоурбанистичког планирања. По -
готово је то важно због досадашњег вишедеценијског
маргинализовања мало познатих структура и објеката
пејзажно-архитектонског градитељства, стваралаштва,
културе, уметности и културно-парковног наслеђа.  

Међутим, применом непримерене „2Д“ хортикултурне
и шумарске терминологије у области урбанистичког и
просторног планирања, никако се не препознају „3Д“
парковне и друге планске, пројектоване и грађене стру -
ктуре и објекти пејзажне архитектуре као креативне и
стваралачке целине, затим као битне и одрживе градо -
творне, амбијенталне и екоурбане јединице, системи и
творевине [16]. Оне на тај начин нису схваћене ни као
структурни, ни као физички елементи грађене средине,
па чак ни као вредни градотворни, пејзажни, амби -
јентални и екоурбани ресурси и добра. Поготово су непо -
знаница као градитељски и урбани елементи који у
урбаносрединском боравишту у ствари чине и пре -
дстављају пејзажно-урбане облике и творевине, које
једино могу успоставити квалитативни прелаз према (и
одрживу везу са) непосредним и ширим предеоно-
пејзажним окружењем. 

На овај начин, темељно је запостављена инте -
грисаност, компактност, екологичност и одрживо функци -
онисање урбаног „3Д“ система објеката и структура
пејзажног градитељства у склопу грађене средине. Тако
је последично још запостављена и планска основа,
изградња и успостава примерених појединачних, групних
и целовитих „3Д“ екокапацитета у систему пејзажно-
архитектонског градитељства и урбаносрединског бора -
вишта као целине, као и његова одржива повезаност са
непосредним и ширим предеонопејзажним системом,
такође иманентног екокапацитета. 

Овим је у теорији и пракси нарочито запостављена та
волуменска и физичка веза унутар градског „3Д“ система
објеката и структура пејзажног градитељства и ван -
градског предеоно-пејзажног система, па је тако зане -
марен иманентни и одрживи екокапацитет и значај
унутрашњег, али и пропорције спољашњег предеоно-

пејзажног система као исходишног, релевантног и одр -
живог гравитирајућег екоокружења. Тако због поменутог
Закона о легализацији који, према Бранку Бојовићу,
стимулише бесправну изградњу, затим због запо -
стављања иманентног волумена спољашњег предеоно-
пејзажног система и последичног деловања антропогеног
фактора, имамо све веће умножавање, ширење и раст
насеља и градова. Тиме је доведена у питање и прво -
битна чистота природе у ужем и ширем гравитирајућем
животносрединском станишту, тако да данас ни у том
иманентном или гравитирајућем волумену урбано -
срединског боравишта, готово да више не постоји иско -
нска или првобитна предеоно-пејзажна изворност и
целовитост, јер је она већ увелико трансформисана.  

Дакле, када је у питању грађена средина, не можемо
говорити о природним процесима ни о природним
структурама, јер је њих и у најширем животносрединском
окружењу све мање и мање, и данас су сведене само на
ретке, односно појединачне и посебно заштићене
природне вредности или добра. Међутим, и заштићена
природна добра, данас су под снажним утицајем нега -
тивног еколошког наслеђа и штетних ефеката стаклене
баште, што сигурно утиче на токове природних процеса и
у тако заштићеним „најизворнијим“ природним вре -
дностима и ресурсима. Зато према постојећем стању
ствари можемо рећи да још само у оквирима најширег
животносрединског станишта на ретким местима можемо
очекивати, откривати и препознавати природна добра. На
тај начин, само за њих можемо везивати ове данашње
такође условљене, а надамо се још колико-толико очу -
ване облике изворности или битно неизмењених иско -
нских природних процеса и вредности. 

У оквирима овакве реалности, није тешко закључити
да у планираној, пројектованој и изграђеној урбаној
средини нема природних процеса, па последично нема
ни природних добара. Значи, у грађеном урбано -
срединском боравишту постоје само створени артефакти
и објекти, па су под таквим градитељским и креативно-
стваралачким утицајима антропогеног фактора и оне
првобитне природне структуре битно измењене и
трансформисане у плански грађене или култивиране
амбијенте и објекте. У њима, као вештачки створеним
амби јентима, искључиво владају урбани процеси уместо
некадашњих или првобитних и дакако доминантних
природних процеса. Зато у грађеној средини можемо
очекивати, откривати и препознавати само урбана добра
и следствено томе за њих можемо везивати само урбане,
а не природне процесе.  

5. Биће струке и „2Д“ терминологија 

Из досад наведених разлога, са стручног и научног
аспекта у оквирима интегралног и одрживог еко -
урбанистичког планирања, није прихватљиво једнострано
„2Д“ хортикултурно или шумарско гледање и вредновање
урбаних „3Д“ структура и објеката пејзажне архитектуре,
јер су оне планирани, пројектовани, грађени и ком -
патибилни „3Д“ објекти и градивни елементи културног
или урбаног пејзажа [17]. Исто тако, није прихватљива
неселективна употреба термина „природа“, „отворене“,
„слободне“, „неизграђене“, „зелене“ и разне друге
површине, као и низа других термина без опрезности коју
сваки од њих иначе тражи [18]. То је овде важно истаћи



због њихове широкопојасне или вишедимензионалне
појмовне заснованости или вишезначности. Зато пре
њихове неселективне примене, увек се мора сагледати
њихова утемељеност у биће струке. 

Није непознато да појмови „отворени“, „слободни“ и
„неизграђени“ простор имају широко значење и као такви
изазивају забуну, како у схватању и тумачењу, тако и у
практичној примени у оквиру планских урбанистичких
докумената, законској регулативи, подзаконским актима,
уредбама и одлукама. Уосталом, треба видети шта значи
„отворен“, „слободни“ и „неизграђени“ простор у урба -
нистичком, градитељском и законодавном смислу? Нара -
вно, под тим се подразумева или мисли на спољашњи
простор који није у склопу зграде и није дефинисан
зидовима. Дакле, простор отворен према небу. Међутим,
у законодавној, градитељској и урбанистичкој пракси то
није тако. 

Значи, ово њихово једнодимензионално схватање и
тумачење, као и њихова прецизна одређеност и примена
није могућа с обзиром на његов широки, мимикријски,
растегљиви или варирајући значењски оквир. Зашто?
Зато што свака вишезначност, вишедимензионалност или
непрецизна одређеност свакоме даје велике могућности
за његово другачије варирање, схватање и тумачење.
Тако та вишезначност код непосредне примене неког
таквог појма, изведенице или слогана, нарочито у
законодавној, градитељској и урбанистичкој пракси, често
добро дође за прикривено или спекулативно стварање
другог мишљења и варирајућег тумачења, а на тај начин
и збуњивања свих корисника простора. 

Дакле, његова вишезначност једноставно даје широке
могућности да се на закону основано примени, а то значи
и регуларно и сасвим логично изведе другачије ми шље -
ње по обрасцу „може овако и онако“, што се у правилу
своди на псеудоурбано схватање и тумачење заначења и
подразумевајућих намера и активности. И наравно, то
псеудоурбано визионирање је потпуно супротно оном
одрживом и циљаном „отворен према небу“. Ова
штетност вишезначних могућности већ је увелико
видљива на делу, јер је у животној реалности значајно
коришћена, због чега је увелико партиципирала у
настајању и умножавању негативног еколошког наслеђа.
Овде је, уз већ напред речено, довољно само поменути
његову штетност по одрживи екореципроцитет, али и по
континуитет наслеђене или новограђене урбане
супстанце, што у пракси значајно генерише псеудо -
урбанизацију и озакоњену дезинтеграцију принципа
одрживог развоја.   

Тако се у пракси дешава да се под „отвореним“,
„слободним“ и „неизграђеним“ простором најчешће
подразумева сваки простор који није градитељски или
грађевински дефинисан, како у грађеној средини као
урбаносрединском боравишту, тако и ван ње, у
животносрединском станишту као ширем просторном
оквиру, који тек даје широке могућности. И наравно, кад
је неки простор „отворен“, односно није градитељски или
грађевински, зaтим пејзажно-архитектонски или урбано
дефинисан, он је онда било која зелена, грађевинска и
разне друге још површине, јер је празан, без гради -
тељског, физичког, планског и урбанистичког идентитета,
легалитета и субјективитета.  

Тако квазиинвеститори, квазипредузетници, квази -
стручњаци и поткупљиви појединци у оквирима пла -
нерских кућа, пројектних бироа, административних и

управних институција власти од најнижих до највиших,
имају управо оно што им треба озакоњено, на закону
основано и сасвим регуларно, као у случају „Петог
паркића“ у Београду, који је у старим и новелираним
урбанистичким документима маркиран као тзв. зелена
површина, а не као пејзажно-урбани или „3Д“ пејзажно-
архитектонски објекат парка. Зато када је у питању
пејзажни и екоурбани објекат парка или неки други такав
објекат, у урбанистичком, законодавном и стручном
смислу нема последица. Односно, нема кривичне
одговорности за рушитеље „Петог паркића“, а нема ни
одузимања лиценци за квазистручно или спекулативно
или двосмислено маркирање, легендирање и превођење
„3Д“ објекта парка у „2Д“ тзв. зелену или тзв. парковску
површину, које су као у случају „Петог“ и данас „Шестог
паркића“ у Београду, скривене и потенцијалне грађе -
винске парцеле итд. 

На крају, „2Д“ терминологија данас још увек на оза -
коњен начин генерише неодрживу псеудоурбанизацију,
субурбанизацију, дисконтинуитет, подстандардност и
контаминацију делова урбане супстанце или грађене
средине као целине, а последично и делова и целине
животносрединског станишта као најширег животног
оквира за све животне заједнице. 

То је случај са већ увреженим „2Д“ терминима и
слоганима који имају растегљиви значењски оквир, па
тако дају широке могућности да се на закону основано,
логично и регуларно другачије варирају, схватају и
тумаче према познатом обрасцу „може овако и онако“. И
наравно, ови термини се на квазистручној основи уводе
најпре у законодавну, а онда последично и у стручну и
научну терминологију. Међутим, на њихове спекулативне
моћи, затим варљиви и варирјући утицај, још се у
недовољној мери обраћа пажња, како у прошлости, тако
и данас. 

Значи, сад више није непознато да се иза оваквих
израза у планским урбанистичким документима и
законодавним решењима спекулативно прикривају
потенцијалне грађевинске локације. Оне се вешто крију у
оквирима широкозначењске и флуидне димензије и
смисла квазистручно селектованих и озакоњених и већ
познатих и данас увелико злоупотребљаваних „патената“
који су свесно или несвесно у функцији псеудо урба -
низације. Ови термини и „патенти“ вешто се користе због
својег вишезначног смисла и вушезначне улоге у
прикривању изазовних и потенцијалних могућности, и
може се рећи увек су у служби неодрживих, али на
„закону основаних“ и скривених псеудоурбаних,
нееколошких и других неодрживих активности квази -
инвеститора, квазипредузимача и квазистручњака. 

Дакако, оваквом досад неодрживом стању ствари
допринела је озакоњена квазистручна или неодржива
„2Д“ терминологија. Захваљујући таквом једностраном
приступу још увек имамо и „савремене“ трактатисте и
заговорнике „2Д“ зеленоповршинског система који „3Д“
парковне и друге пејзажно-архитектонске структуре
мађионичарски своде на пуко сађење тзв. зеленила и тзв.
озелењавање. По том квазистручном систему пејзажно-
урбане структуре неселективно се сврставају још у
природне зелене масе, зелене површине и у неизграђене
просторе, које у савременим насељима [19] и сам Ранко
Радовић види као недефинисане и недоречене, односно
„заувек-пустошно остављене“, док нпр. Сречко Пеган
истиче како немају карактеристике ни парка ни врта [20].   
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Наравно, тако схваћене парковне и друге планске,
пројектоване и грађене пејзажно-архитектонско-урбане
структуре немају својства, идентитет, ни легалитет
физичког, ни планско-урбанистичког, ни грађеног, ни
креативног, ни стваралачког објекта, артефакта, дела или
остварења. Овај унижавајући однос своди се заправо на
маргинализацију чињеничног структурног стања и
последичну банализацију објеката, дела и артефаката
пејзажно-архитектонског градитељства, стваралаштва,
културе, уметности и културно-парковног наслеђа као
иманентних и структурних елемената урбане средине. А
све то заједно, асоцира на уочљив и препознатљив
покушај идеализације или виртуелног, односно
квазистручног и неодрживог представљања непостојеће
природе у грађеној човековој средини или урбано -
срединском боравишту. 

Ово уврежено и чак озакоњено „2Д“ хортикултурно и
шумарско превиђање и потирање треће димензије, као и
квазистручно градоградитељско занемаривање физи -
чности планираних, пројектованих и грађених паркова и
других пејзажно-урбаних физичких структура, већ
деценијама спречава изградњу урбаног „3Д“ система
објеката и структура пејзажне архитектуре. Зато још увек
доминира квазистручни и виртуелни, али озакоњени и
неодрживи урбанистички „патент“ „2Д“ зелено -
површинског система који је оваплоћен у дисперзним
зеленофлекастим мрљама. 

Тако се град утапа у тзв. зелене површине и
дисперзне зеленофлекасте крпице тзв. неизграђених, тзв.
слободних и тзв. отворених простора и разна друга и
непостојећа и неодржива тзв. зелено и другачије обојена
„2Д“ површинска мноштва у којима се губи препо -
знатљивост и снага системског капацитета „3Д“
парковних и других пејзажно-урбаних објеката и
структура. Осим тога, у условима локалних и глобалних
климатских промена последично се још доприноси
умножавању негативног еколошког наслеђа, слабљењу
социјалних веза, нарушавању принципа просторног и
урбаног реда, редуковању еко и пејзажно-урбаних
структура и ресурса, псеудоурбанизацији и неодрживом
дисконтинуитету наслеђених и новограђених урбаних
супстанци итд., чиме се само поништава и унижава биће
струке и науке у овој и те како важној области људског
де лања и стварања, али и одрживог опстанка и
екоурбаног развоја.   

6. Токови урбанизације     

Још 70-их година 20. века Оскар Њуман у Америци
сагледава проблеме насеља у којима доминирају ви -
шеспратнице и истиче проблем „небрањеног“ простора
око и између зграда. Исто тако, он уочава како људи у
насељу имају потребу да се идентификују са простором
који почиње изван врата њихових станова и који је као
такав небрањен и у правилу недефинисан. То су у ствари
најчешће потенцијални амбијентални волумени које
артикулишу и у оквиру којих се граде паркови и друге
пејзажно-архитектонско-урбане структуре и објекти, као и
тргови, платои, улице, променаде и друге нискограђене
целине. 

Међу њима, најчешће се паркови и други објекти пеј -
зажне архитектуре у квазистручном маниру називају,
затим исти се у урбанистичким документима маркирају и
легендирају као тзв. зелене, тзв. слободне, тзв. отворене,

тзв. неизграђене, тзв. остале, тзв. јавне површине. Значи,
ради се о недовољно пропорционалним просторима
предвиђеним за изградњу мањих или већих урбаних
објеката и целина пејзажног градитељства, које као битни
градотворни, пејзажни, рекреативни, инспиративни,
релаксирајући, социјални, амбијентални, екоурбани,
културни и духовни амбијенти, небригом стичу идентитет
и статус небрањеног простора око и између зграда. У
разним урбанистичким документима између ових
маргинализованих пејзажно-урбаних и предоминантних
високограђених и дела нискограђених структура у на -
сељу, најчешће не постоји пропорционални баланс или
иманентни екореципроцитет. 

Исто тако, након изградње предоминантних висо -
кограђених јединица у насељу, ови по Њуману „не -
брањени“ и сасвим минорни простори око и између
зграда, с разлогом се тако називају, јер се ради о
просторима који често из спекулативних разлога нису
егзактно капацитирани и нису прецизно наменски
дефинисани. Зато они нису изграђени као интегративни и
компатибилни елементи и иманентни пејзажни и
екоурбани објекти и структуре. Ти небрањени простори
око и између зграда не представљају ни простор
редукованог урбанитета, ни простор примереног
градитељског, пејзажног, екоурбаног и физичког
идентитета и волумена, већ је то простор очишћен од
урбаног реда, смисла и одрживог екоградитељског
концепта и контекста. Они су производ неодрживог
досадашњег „2Д“ урбанистичког планирања, чији
опортуни „2Д“ концепт урбанизације и јесте усмерен ка
псеудоурбаном и квазипредузетничком циљу да одрживог
екоурбаног пејзажа и екореципроцитета не буде, односно
да се и даље спроводи маргинализација Њумановог
небрањеног простора око и између зграда.   

У вези с тим, и Нан Елин уочава како у другој
половини 20. века традиционалне дициплине историја,
политичке науке, економија, социологија, антропологија,
географија, психологија и екистика посвећују већу пажњу
изграђеном окружењу и односу између људи и њиховог
урбаносрединског боравишта као ужег, и
животносрединског станишта као најширег просторног
окружења. Елинова чак истиче како разарање
централних градова и незадовољство производима
модерне архитектуре и планирања градова редовно
прати „разарање постојећих градских ткива“. То се огледа
кроз изградњу: „а) изолованих структура окруженим
отвореним простором (у америчким централним
градовима и европским предграђима) и б) масовном
производњом стамбених зграда“ [21]. 

Овде је видљиво да се постојећи градови субу -
рбанизују кроз изградњу изолованих структура које су
најчешће окружене непропорционалним и недефинисанм
волуменима и капацитетима субурбанизованог пејзажа,
па и предеоним физичким волуменима и капацитетима
као привидним или неартикулисаним заштитним појасом,
који се и овде опет у квазистручном маниру називају тзв.
отвореним, односно слободним и неизграђеним
простором. 

Осим што су такве изоловане структуре често грађе -
не тамо где им није место, у вредном пејзажно-преде -
оном окружењу или чак на самом пољопривредном
зе мљишту [22], последица ове субурбанизације јесте
разарање наслеђене (напуштене) урбане супстанце уз
масовну производњу стамбених зграда, при чему се ни
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мало не води брига о одрживом екоурбаном пејзажу и
екореципроцитету између урбаних пејзажних, високо и
нискограђених структура. Све је подређено да се градско
грађевинско земљиште искористи само за високо про -
фитабилне циљеве инвеститорског урбанизма и масовну
производњу стамбених зграда, при чему се свесно и
неодрживо запоставља одрживи екоурбани опстанак и
развој града и локалне заједнице. 

Дакле, град се разара из свог центра ка периферији
или се од периферије креће ка центру са врло диску -
табилним просторним обрасцима – ако их уопште и има.
Псеудоурбанизација доминира и спроводи се најчешће
на атрактивним локацијама које су у регулационом плану
означене као тзв. зелене површине. Тако „легализовано“
(псеудоурбано) прогушћавање наслеђене урбане
супстанце карактеристично је за многе градове. Међутим,
ту је још видљив и облик субурбанизације која се креће у
правцу детерминисања нових образаца за делове града
који се врло често налазе у централним градским зонама,
али са особинама предграђа [23]. 

7. Идентитет места и грађеног пејзажа
У вези са идентитетом места и пејзажа Срђан Гаври -

ловић у генеричком граду указује на појаву анонимних и
међусобно заменљивих локација на којима су људи тек
пролазници и за које се не везују емотивно [24]. Ге не -
рички град нема границу. Он нема форму. Он је аморфан.
Дакле, може се рећи да ни сам град као артефакт нема
утврђену и плански дефинисану структуру. Све личи и
подсећа на то да је планета постала глобално село и да
ново људско биће нема времена за стварање трајног
боравишта, па онда и тај генерички град из близине и
даљине личи и подсећа на савремену номадску тво -
ревину.

Диспозиција свега онога што чини такав град сав -
ршено је логична – пратећи „трендове“ и „параметре“, те
ако се укаже прилика – кућа се превози са једне на другу
локацију. Град генерисан на овај начин јесте град који је
„остао“ без историје или је „постао“ без историје. За ова -
кав град захтева се толеранција у равни потребе.
Средиште тог (овог) града константно се одржава и
развија, оно се гради и парадоксално шири од пери -
ферије ка центру. У његовом центру најскупља је земља,
али и то је парадокс пошто сви теже да живе што више од
земље, на горњим спратовима где је поглед вреднији,
необично је стога да је у таквом граду најскупљи ваздух.
Улица нестаје у таквом граду. Трг се формира у паузама
између комуникације и шопинга. Парадокс је да нај -
старији део града – ако је нешто историје или случајних
слојева остало у њему, мора постати најмодернији.
Посао је резервисан за место становања, а становање је
„мехур у модерности 2“. Тако се стамбени простори
претварају у пословне, а пословање постаје становање.
Комуникације су свуда по површини. Уметност је
периферна делатност која је са платна прешла на
билборде, а са билборда на екране који су заправо фа -
саде града пошто у њему треба продати сваки сан ти -
метар (Не враћамо ли се на Аалтову тврдњу да је његов
модул 1 цм?) [25].

Затим, проблем идентитета урбаносрединског
боравишта на примеру „небрањеног“ простора око и
између зграда види и Сречко Пеган. Он још одређеније
истиче како тзв. зелене површине окружују зграде и

немају карактеристике ни врта ни перивоја и неодређене
су у смислу идеје и коришћења [26]. Када је у питању
идентитет паркова и других пејзажно-архитектонско-
урбаних структура у оквирима постојећих урбаних
супстанци Београда, дански архитекта Јан Гел уочио је
разне мањкавости током својих посета 2008/09. год. Он
чак додатно истиче да се овде ради о “једноставним,
униформисаним, недефинисаним“ и врло скромним
пејзажно-урбаним целинама. То никако не може по -
годовати континуитету наслеђених или новограђених
урбаних супстанци, затим иманентном интегрисању и
артикулисању, као ни квантитативном и квалитативном
обогаћивању и унапређивању концепта одрживог опстака
и екоурбаног развоја, како у наслеђеним урбаним
супстанцама шумадијског и сремског дела града, тако и у
будућем „трећем“, прекодунавском Београду [27].  

Након 2000. год. на Новом Београду је врло актуелно
прогушћавање наслеђене урбане супстанце. Међутим,
док неки поздрављају ову промену, други је пак називају
кризом без концепта, јер развој не прати никакву фи ло -
зофију урбанистичког планирања [28]. 

И док Нови Београд према Драгану Марковићу
привлачи пажњу на себе стварајући нови идентитет без
компромиса, према Срђану Радовићу „локалитет Старог
Сајмишта у Београду узима се као парадигматични случај
симболичке (ре)конструкције градскког простора у смислу
културно (и политички) условљеног дефинисања
конкретних урбаних целина. Јавна сигнификантност
локалитета пролази кроз различите фазе, пут од
(антрополошког) места до не-места, те различите модусе
и садржаје комеморације простора – укључе но -
ст/искљученост из градског текста и (не)препознатљивост
објеката и комплекса као дела укупне (бео)градске
архитектуре указују на контрадикцију истовремене урбане
централности и симболичне периферности“. 

Тако долази до парадокса истовремене просторне,
урбане централности (где кварт Старог Сајмишта и око -
лине представља зону између језгра и центра града и
најрепрезентативнијих целина Новог Београда) и готово
потпуне симболичке маргиналности и непрепозна тљи -
вости у урбаном тексту. То је разлог за питање, шта ра -
дити са простором Старог Сајмишта? То ни данас није до
краја јасно. Иако су на његовом месту планиране
различите установе од јавног значаја, оне никад нису
биле реализоване, и ова је „локација постала својеврсна
terra incognita, празно подручје без значења и меморије“
[29]. 

На крају, Драган Марковић кроз прегледну анализу
наслова аутора Н. Лазаревић Бајец (1998), Б. Дими -
тријевића (1998), М. Перовића (2000), М. Савића (2001),
Љ. Благојевић (2004), С. Гавриловића (2007) и познатих
теоретичара урбанизма (Ле Корбизјеа, К.Н. Шулца, К.
Линча, Н. Елин, Ф. Шоеа, А. Росија, К. Зитеа и др.), за -
кљу чује да Нови Београд представља физичку мега -
структуру, са пуно још недефинисаних делова, која задаје
низ проблема својим житељима као економска,
друштвена и коначно физичка празнина [30]. Готово исто
закључује Марко Савић у тексту о стварању идентитета
места [31].    

И француски антрополог Марк Оже (Marc Augé) у
савременим градовима уочава стварање све већег броја
не-места (non-lieux), чије настајање је у тесној вези са
нестајањем идентитета места због уништавања и про -
падања заједничких или социјалних или јавних простора
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гра дова [32]. И овде се ради о трговима, платоима,
улицама, парковима и другим пејзажно-урбаним и
нискограђеним, па чак и високограђеним структурама као
некад амбијенталним, градотворним и екоурбаним
целинама које нестају у граду који се све више генерише
као не-место, дакле као својеврсна terra incognita или
празнина без идентитета, меморије и значења. 

Кад је реч о не-месту, и Нан Елин подсећа да је у
више последњих деценија начин уређења простора и
урбаносрединског боравишта у теорији претрпео значајне
промене. „Важност места – genius loci – постаје мање би -
тан, док значај протока људи, идеја, капитала и мас-ме -
дија расте“. Последица овакве промене је дубоки осећај
губитка и носталгије за „светом који смо изгубили“ [33].

Чини се да полако преовлађује покретни урбанизам и
да покретне, минијатурне, лако носиве, тренутно
променљиве и само нужно функционалне вредности
привлаче већи интерес од самог уређења града у којем
се све мање сналазимо. Све више доминира ново
вредновање, ново стварање, ново обликовање и
организовање физичких структура, али и ново читање
града којег уочавамо, али све мање осећамо, разумемо и
врло тешко прихватамо.  

У таквој погубној и неодрживој трансформацији духа
места и губитничког осећаја за идентитетским, рела -
ционим, историјским и другим вредностима у човековом
боравишту, Марк Оже види да је то некад вредно место
постало безвредно и да се једино још може препознати
као не-место. Овај антрополог даље, може се рећи како
чак унапред сагледава значењски досег овог знаковитог
термина „не-место“ који моделују и све израженији
глобални и надмодерни друштвени утицаји. Чини се да у
савременим токовима глобализације која има своје мане
на локалном и предности на глобалном плану, према М.
Ожеу тај утицај добија на снази, и баш рекло би се на
локалном нивоу урбаносрединског боравишта, увелико
одсликава бестрадиционалне, безличне и неантро -
полошке просторе капиталистичког друштва у надмо -
дерном добу које тек долази. 

У том супермодерном добу он види како доминирају
„усамљене индивидуалности и пролазности“, затим густа
мрежа саобраћајне инфраструктуре која постаје „човеков
транзитни хабитус“, чиме се спречава стварање сми -
сленог урбаносрединског боравишта или genius loci. Ип -
ак, у вези са данашњим друштвеним реалностима за
Марка Ожеа је кључно да се у савременим метрополама
што пре артикулише и афирмише индивидуална
продукција смисла, јер им је она данас потребна више
него икад [34]. Он верује да ће таква продукција смисла
дати нове инпуте који ће његовом „изгубљеном“ или
Њумановом „небрањеном“ месту или граду као локалном
урбаносрединском боравишту обновити, повратити или
открити нове могућности одрживог екоурбаног иден -
титета, оптимизма, опстанка и развоја.   

Из наведеног контекста видљиво је да се проблем
идентитета места или града као урбаносрединског
боравишта јавља из више разлога и да се он на општем
плану нарочито генерише са појавом индустријализације
и технолошког развоја, али и у том контексту покренуте
ур банизације, аутомобилизације и глобализације. У
склопу урбанизације најчешће су карактеристични
предимензионисаност, предоминантност и велика густина
и морфолошка монотоност високограђених објеката,
безличност, нехуманост пејзажно-архитектонско-урбаних

амбијената и волумена, предетерминисана и крута
физичка структура, као и неодржива непропорционална
екоравнотежа између пејзажно-урбаних, високо и
нискограђених физичких структура. Сви ови разлози
довели су до отуђења људи и града, oдносно да на -
слеђене и новограђене урбане супстанце, од којих нај -
чешће стамбена насеља незадовољавају потребе и
жеље корисника. Многа међу њима су само ауторска
урбанистичка остварења која су антитеза урбанитета и
квалитета урбане слике и пејзажа.  

На овај начин, јасно је да термин не-место по -
дразумева несимболизован и несигнификантан простор
који га испуњава. Он је потпуно различит од genius loci
као симболизованог и сигнификантног простора који у
целости испуњава, артикулише и афирмише идентитет,
смисао и дух места. Према Б. Димитријевићу, не-место је
заправо простор без органске повезаности. У њему не
постоји могућност поимања смисла и разумевања иде -
нтитета, нити шта су то друштвене релације, нити каква
би могла да буде веза између њих [35]. 

Из овога није тешко закључити да је не-место у
ствари та празнина без смисла, и да је у урбаној матрици
то тај псеудоурбанизовани, субурбанизовани, дестру -
ктивни, бесмислени, празни и неодрживо структурисани
елемент непожељног и нeoдрживoг дисконтинуитета у
наслеђеној или новоствореној урбаној структури. Дакле,
то је тај спекулативно „произведен“, односно спеку -
лативно неизграђени, спекулативно отворени, спеку -
лативно слободни, спекулативно зелени или озелењени,
спекулативно остали, и дакле потпуно из спекулативних
разлога прикривено празни или идентитетски и си -
гнификантно очишћен простор од треће димензије за
неодрживе скривене и потенцијалне амбиције инве -
ститорског урбанизма и његових следбеника. 

Та и таква не-места у ствари кроз спекулативне
намере и неодрживу „2Д“ терминологију своде и преводе
се у грађевинске парцеле за потребе псеудоурбаних
активности, којима се директно урушавају квалитативне
вредности урбаносрединског боравишта и пејзажа, а
индиректно и животносрединског окружења (станишта).
Овако неодрживо маскиране и произведене својеврсне
terra incognita или празнине без идентитета, меморије и
значења, већ деценијама из фазе у фазу неодрживог
погушћавања и псеудоурбанизације наслеђене урбане
супстанце, а најчешће на штету пејзажно-урбаних стру -
ктура, почињу да доминирају у пејзажу урбаносрединског
боравишта, и оне су несумњиво већ учестали и дуго -
трајни последични ефекат неодрживог „2Д“ планирања
све до данас. 

Такво не-место настаје као производ дубоких дру -
штвених, економских, социјалних и културних поремећаја.
Међутим, томе доприносе и високошколси програми
едукације на факултетима архитектуре, а волшебно и
шумарства и пољопривреде у Србији и њеном ужем и
ширем окружењу. Ту се још увек форсира и афирмише
неодрживи образац да је „2Д“ површина = „3Д“ објекат и
обратно. Дакле, многи још увек под плаштом пејзажне
архитектуре пласирају квазистручна знања о „2Д“ тзв.
зеленоповршинском систему, зеленилу и сл., уместо о
пејзажно-архитектонском градитељству, стваралаштву,
култури, уметности и културно-парковном наслеђу. 

Тако едуковане генерације са факултетском ди -
пломом, већ у старту школовано производе бројна места
без идентитета. Зато су она производ едукативног
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застрањивања или недоследности, зaтим квазистручне
једностраности, као и спекулативне и неодрживе, али
врло утицајне комбинаторике инвеститорског урбанизма
и његових протагониста. Стицајем таквих околности,
посебан проблем представља и узакоњивање
квазистручних термина у легислативи и законодавној
регулативи, због чега још увек није могуће ефикасно
решавање умножених екоурбаних и псеудоурбаних
проблема. Напротив, тако се на закону основано само
генерише псеудоурбанизација, субурбанизација, односно
разне еколошке, просторне, урбане, пејзажне и друге
пукотине у урбаносрединском боравишту.  

8. Закључак
Из овога је јасно да досадашње „2Д“ схватање и

тумачење значења урбаних објеката и структура пејзажне
архитектуре у књигама, урбанистичким и законодавним
документима своди се на квазистручну артикулацију која
по потреби преводи „3Д“ објекат у „2Д“ површину. Овај
квазистручни образац увелико доприноси да се ове
структуре последично и неодрживо третирају и сматрају
некаквим terra incognita, односно празнинама, белинама,
црнинама, пустинама, не-објектима и не-физичким стру -
ктурама. 

Дакле, и пoрeд оваквог квазистручног вредновања и
степеновања (категорисања) планираних, пројектованих
и грађених паркова, партера, вртова, предвртова, тргова,
платоа, улица, пасажа, променада и других градотворних,
амбијенталних и екоурбаних целина, објеката и арте -
факата, евидентно је да се ту ради о „3Д“ физичким стру -
ктурама, иако немају високе зидове и не спадају у објекте
високоградње. Ипак, оваква уврежена квазистручна и
неодржива пракса уз свемоћну снагу урбанистичких
докумената, затим неодрживе примене и афирмисања
„2Д“ терминологије, као и неодрживо озакоњених
квазистручних или „2Д“ дефиниција и решења, допринели
су све израженијем урушавању квалитативних вредности
урбаносрединског боравишта. Међутим, још увек није
сагледива стварна штета коју су, поред других експло -
ататора простора, произвели сами градоградитељи. Но, и
поред тога, она сигурно није мала. Нa лoкaлнoм плaну тo
су псеудоурбанизација, субурбанизација, подстандардно
и загађено урбано ткиво, а на глобалном плану то је
негативно дејство ефеката стаклене баште које сви већ
уве лико трпимо. 

Након штете коју у грађеној средини и ван ње узро -
кује псеудоурбанизација и субурбанизација, нарочито су
изражени проблеми у вези са непропорционалним еко -
реципроцитетом између урбаних пејзажних, високо и
ниско грађених структура. То се свакако штетно одразило
на неодрживу дисперзију постојећих пејзажно-урбаних
структура које су сведене на „2Д“ зеленофлекасте мрље,
због чега је неминовно изостало интегрисање, стру -
ктурисање и изградња урбаног „3Д“ система објеката и
структура пејзажне архитектуре. Тако су паркови и друге
пејзажно-урбане јединице неодрживо „произведени“ у
стожерне елементе непожељног и неодрживог диско -
нтинуитета наслеђених или новограђених урбаних
супстанци, уместо да се плански, пројектантски и
градитељски истакну као структурни елементи пожељног
и одрживог идентитета и континуитета урбаног пејзажа.
Уосталом, објекти пејзажно-архитектонског градитељства
су то увек били кроз дуговечну градитељско-урбану

историју, зато је на градоградитељима и законодавцима
велика одговорност да они то остану и убудуће.

Када је у питању интегрисање и интерполисање
објеката и структура пејзажне архитектуре на бази
екореципроцитета у оквиру физичке структуре урба -
носрединског боравишта, још увек се осећа снага, моћ и
дејство озакоњене, али неодрживе „2Д“ терминологије и
данас још актуелних доктрина „2Д“ урбанистичког
планирања. То потврђују разни облици псеудо -
урбанизације, узурпације и дисперзије пејзажно-урбаних
објеката, што је битно утицало на скоромни и недовољни
капацитет постојећег и неодрживог „2Д“ зелено -
површинског система оваплоћеног у „2Д“ зелено фле -
кастим мрљама. Свакако да је то један од основних
разлога који је у сваком урбаносрединском боравишту и
те како доринео урушавању одрживог урбаног пејзажа и
последичном умножавању негативног еколошког наслеђа.
Такви неодрживи концепти планирања који су били
рестриктивни према успостави урбаног „3Д“ система
објеката и структура пејзажне архитектуре и његовој
трећој димензији, само у недоглед генеришу разне друге
штетне ефекте по урбаносрединско боравиште, а
последично и на пејзажне вредности животносрединског
ста ништа као најширег животног оквира за људску и све
друге животне заједнице.  

На крају, да бисмо успоставили и обновили нарушене
квалитативне вредности урбаног и предеоног пејзажа,
морамо напустити неодрживу „2Д“ терминологију и у
области планирања простора афирмисати и озаконити
„3Д“ терминологију на одрживим принципима интегралног
екоурбанистичког планирања простора. Овај реформски
приступ је неопходан како би се убрзо успоставио
одрживи екореципроцитет између урбаних пејзажних,
високо и нискограђених физичких структура и једнаки
аршини за њихово „3Д“ планирање, пројектовање и
грађење, уместо досадашњег „2Д“ вредновања или
међусобног изједначавања по већ познатом и
неодрживом обрасцу „3Д“ = „2Д“ и обратно.      
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АНАЛИЗА СЕИЗМИЧКЕ 
ИНТЕРАКЦИЈЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

ЗГРАДА И ТЛА
Резиме:
У овом раду је дата упоредна анализа сеизмичке интеракције тла и објекта за две армирано-бетонске зграде
различите спратности. Анализа је спроведена  применом еквивалентног модела са једним степеном слободе
померања (FEMA450) и просторног модела зграда. Просторни модели рамовских армирано-бетонских конструкција
су анализирани методом спектра одговора према ЕC8-1 у програму SAP2000. 

Кључне речи:
интеракција тло-објекат, динамичка крутост темеља, метода спектра одговора, EC8-1, FEMA450

SEISMIC SOIL-BUILDING STRUCTURE
INTERACTION ANALYSIS

Summary:
In this paper the comparative analysis of seismic soil-structure interaction for two reinforced concrete buildings of different
heights is presented. The analysis is carried out using equivalent single degree of freedom model according to FEMA450 and
space mode of the buildings. The response spectrum analysis of space RC frame structures was done using EC8-1 spectra
and program SAP2000.    

Key words:
seismic soil-structure interaction, dynamic foundation stiffness, response spectrum method, EC8-1, FEMA450
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1. УВОД
Интеракција тла и објекта се бави анализом динамичког

одговора система тло – oбјекат при земљотресу. Сматра се
да интеракција постоји aкo се динамички одговор круто
ослоњене конструкције разликује од одговора објекта
фундираног на посматраном тлу. Генерално, постоје два
узрока ове појаве.  

Инерцијална интеракција потиче од инерцијалних сила
насталих приликом вибрација конструкције. Инерцијалне
силе се преносе са конструкције на тло и изазивају додатна
померања релативна у односу на померања у слободном
пољу. Њихов утицај на високе, витке зграде може бити
знатан.

Кинематичка интеракција настаје услед присуства
крутог темеља у тлу, а који доводи до тога да се померање
тачака темеља разликује од померања тачака која би се
јавила у тлу без присуства темеља.

У овом раду ће се разматрати само ефекти инерцијалне
интеракције. Утицај кинематичке интеракције се занемарује,
што је оправдано када је реч о плитком фундирању и
темељима чије су димензије мале у односу на димензије
објекта. Такође, предмет разматрања неће бити утицај
локалног тла на модификацију сеизмичког инпута, која је
такође битан фактор у сеизмичкој анализи конструкције, а
који се узима у обзир у спектралној анализи преко фактора
тла S [4].

Ефекти интеракције тло-објекат се огледају у томе што
је основни период вибрација флексибилно ослоњене
конструкције дужи од основног периода круто ослоњене
конструкције, што је директна последица флексибилног
ослањања. Такође, својствени облици и модални фактори
партиципације се разликују за флексибилно ослоњену и
круто укљештену конструкцију. Пригушење флексибилно
ослоњене конструкције је веће него круто ослоњене
конструкције, због утицаја хистерезисног и радијацијског
пригушења у тлу.  

За уобичајене конструкције зграда, ефекти интеракције
тла и конструкције могу бити повољни у смислу смањења
напрезања у конструктивним елементима. Међутим, код
конструкција код којих су изражени утицаји другог реда, као и
код конструкција са дубоким темељима, код високих и
витких конструкција које леже на меком тлу, ефекти
интеракције могу бити штетни.

У овом раду ће се разматрати ефекти инерцијалне
интеракције на примеру две зграде, спратности 5 и 10 етажа,
применом поједностављеног поступка препорученог од
стране FEMA450 и анализом просторне конструкције
програмом SAP2000.

2. МЕТОДЕ АНАЛИЗЕ ИНТЕРАКЦИЈЕ ТЛА 
И ОБЈЕКТА
У динамичкој анализи интеракције тла и објекта јавља

се садејство два различита медијума. Тло је бесконачан,
нехомоген полупростор са израженим нелинеарним
понашањем. Са порастом деформације g у тлу модула
клизања G опада, док пригушење расте. У тлу се јављају две
врсте пригушења: материјално (хистерезисно) пригушење,
које настаје као последица нелинеарног понашања
материјала, и радијацијско пригушење, које је последица
губитка енергије вибрација услед радијације таласа из зоне
темеља у околни полупростор. Та изгубљена енергија
представља радијацијско пригушење. У конструкцији
коефицијент пригушења x обично не прелази 5% док се у
тлу коефицијент пригушења креће од 5% до 20%. 

Генерално, за решење проблема интеракције тла и
објекта се користе два поступка: директан поступак, у коме
се конструкција и тло анализирају у једном кораку и метода

подструктура, у коме се анализа одвија у два корака. Прво
се одређује динамичка крутост темеља, а затим се
анализира динамички одговор конструкције у коју је
укључена претходно срачуната крутост фундамента.

Метод коначних елемената МКЕ има данас највећу
примену у решавању проблема интеракције тла и објекта.
Динамичка анализа применом МКЕ се може спровести у
временском и фреквeнтном домену. Анализа у фреквентном
домену је нарочито погодна јер омогућава коришћење
различитог материјалног пригушења у тлу и конструкцији,
применом комплексних модула. Она је такође погодна за
моделирање радијацијског пригушења.

У динамичким прорачунима, у временском домену
примењује се линеарна динамичка анализа, било директна
step-by-step интеграција било модална анализа. Непосредна
примена модалне анализе за решење проблема интеракције
није могућа због постојања различитог пригушења у тлу и у
објекту, што има за последицу одсуство нормалних тонова
код здруженог система тло-објекат. У случају објеката код
којих се јављају изражени тонови, нпр. код зграда, постоје
посебне методе одређивања модалног пригушења
здруженог система. Нелинеарном динамичком анализом се
могу обухватити различити аспекти интеракције, међутим,
она захтева велику стручност и скопчана је са многим
потешкоћама, између осталог и са великим утрошком
времена, па се у пракси практично и не користи.

Детаљније о методама које се користе за анализу
интеракције тла и објекта можете видети у радовима
[8],[9],[10],[13].

Насупрот сложеним методама прорачуна, које захтевају
познавање теорије таласа и динамичке анализе у
фреквентном домену, интеракцију тла и објекта при
земљотресу је могуће третирати и на једноставнији начин.
За разлику од наших прописа и EC8, где се интеракција тла
и објекта готово и не помиње, у САД је прорачун интеракције
тла и објекта при земљотресу уведен у прописе од стране
Building Seismic Safety Council (BBSC) 1996. године и Applied
Technology Council Committee (ATC) (1998), за сада само у
виду препоруке. Препоруке NEHRP (National Earthquake
Hazards Reduction Program) FEMA450 (2004), [6] садрже
поступак за прорачун зграда са интеракцијом тло-објекат,
развијен још 1977. од стране ATC3 Committee 2C (Applied
Technology Council Committee on Soil-Structure Interaction),
која је у међувремену верификована у пракси и допуњена од
стране Stewart и др. [11], [12].

У овом раду је извршен прорачун две зграде, висине 5 и
10 спратова, према препорукама NEHRP (FEMA450) [6]. За
одређивање ефективног периода осциловања и пригушења
система тло-објекат коришћен је еквиваленти модел [6]
заснован на систему са једним степеном слободе померања,
док су сеизмичке силе одређене применом спектара
убрзања према EC8-1 [4]. Тако добијене сеизмичке силе су
упоређене са силама која се добијају модалном анализом
просторног модела конструкције применом програма
SAP2000, на основу чега су изведени одређени закључци. 

3. ЕКВИВАЛЕНТНИ МОДЕЛ (NEHRP) 
Предложени поступак NEHRP [6] се заснива на

претпоставци да интеракција тло-објекат има утицаја само у
првом тону осциловања конструкције. Та претпоставка је
оправдана код већине зграда. На основу тога, укупна
сеизмичка хоризонтална сила се добија анализом
еквивалентног система са једним степеном слободе
померања чије се динамичке карактеристике одређују на
основу карактеpистика модела на слици 1. Модел на слици 1
се састоји од конструције висине , тежине , која је за
тло везана опругама које имају комплексну, фреквентно
зависну хоризонталу и ротациону крутост . Висина

је растојање од центра масе до темеља.
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Основни параметри прорачуна, ефективни период
осциловања и ефективно пригушење , по препорукама
NEHRP се одређују на следећи начин:

ефективни период осциловања:

ефективно пригушење:

где je:
- основни период осциловања укљештене

конструкције
- ефективна висина конструкције
- укупна висина конструкције 

- крутост укљештене конструкције

- ефективна тежина (W- укупна тежина)

- статичка крутост темеља у хоризонталном
правцу и при ротацији

- коефицијент пригушења темеља

- коефицијент пригушења круто укљештене      

конструкције ( )

Вредности за ефективну висину и тежину
конструкције су добијени под претпоставком да је маса
конструкције равномерно распоређена по висини.

Основни период осциловња, за конструкције са
равномерно распоређеном масом, се може приближно
одредити [6] на основу израза

где је укупна висина конструкције, а Cr и су
параметри који зависе од типа конструкције [6]. За АБ
рамовске конструкције Cr = 0.0466, x = 0.9.

Укупна сеизмичка сила V, према FEMA450,  једнака је:

V = Cs W (4)

где је Cs сеизмички коефицијент, а W тежина ко н с -
трукције. Хоризонтална сеизмичка сила се пo вертикали
распоређује према изразу

Fx = Cvx V
где је Fx хоризонтална сила на нивоу x, Cvx коефицијент

вертикалне расподеле дат изразом:

У горњем изразу wx и wi су припадајуће тежине, а и
висине од темеља до етаже x и i, док је k експонент

који има вредност k =1 за конструкције чији је период
осциловања мањи или једнак 0.5 s, а k =2 ако је период
осциловања већи од 2.5 s. Ако је Т између 0.5 и 2.5 s, онда
се вредност k одређује интерполацијом.

Препоруке важе за спектре који су дефинисани за тло на
територији САД. Оне су резултат теоријских анализа [1], [2],
[3], [14], [15] и [16] које су верификоване на бројним
моделима у пракси од стране Stewart и др. [11] и [12].

4. ДИНАМИЧКА КРУТОСТ ТЕМЕЉА 
Динамичка крутост темеља , или функција импе -

данције, како се често назива у литератури, је комлексна
функција која зависи од фреквенције вибрација. Њен реални
део kj представља крутост фундамента у посматраном
правцу а имагинарни део cj представља пригушење.
Функције импеданције се дају у безди мензионалном облику:

где j=y означава хоризонталну компоненту, j=Θ
ротациону компоненту, v - Poisson-ov број,  а -
бездимензионалну фреквенцију. У изразу за , r је
карактеристична димензија темеља (полупречник - за
кружни темељ), а је брзина смичућих таласа. 

Динамичка крутост фундамента зависи од геометрије
контакне површине тло-конструкција, карактеристика тла и
карактеристика динамичке побуде.

О динамичкој крутости фундамента се данас највише
зна на основу динамичке анализе кружног темеља на
еластичном полупростору изложеном хармонијским
вибрацијама, што је дато у радовима [1], [13], [17], [18] и [19].
Компоненте динамичке крутости kј и пригушења cј кружног
темеља на полупростору могу се приказати у облику:

где Ky , KΘ и Kz представљају редом хоризонталну,
ротациону и вертикалну статичку крутост кружног темеља на
полупростору:

док су ay, aΘ, ay, βy, βΘ i βz фреквентно зависне
функције, које дају везу између статичке и динамичке
крутости темеља, слика 2. Са слике 2 је очигледно да
динамичка крутост опада са порастом фреквенције. 

Слика 1. Еквивалентни систем
Figure 1  Equivalent system

(3)                                        

(5)

(6)  

(7)  

(8)  

(9)  
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Истраживања интеракције тла и објекта су показала да
су коефицијенти ay, az и aΘ, за вредности параметара ао
који се јављају при дејству земљотреса, скоро неосетљиви
на промену фреквенције и да се, за практичну упротребу са
довољном тачношћу, може усвојити да је ay=az=aΘ=1 , тј.
уместо динамичке крутости се може користити статичка

крутост (9).
Укопани темељи имају већу крутост од плитко

фундираних темеља. За укопане темеље, код којих је
остварен контакт између зидова темеља и тла, динамичка
крутост се може одредити на основу апроксимативних
формула:

horizontalna komponenta            rotacija                           vertikalna komponent

α y

a0 a0 a0

a0 a0 a0

β y

α θ
β θ

α z
β z

Слика 2. Коефицијенти aј и bј за крут цилиндрични темељ на полупростор (Veletsos, Verbič, 1974)
Figure 2. Foundation stiffness and damping factors for rigid cilindrical foundation оn half-сpace (Veletsos, Verbič, 1974)

(10)

(11)

где је e дубина фундирања. Ови изрази се базирају на
решењима Kаusel-а, која су  добијена применом методе
коначних елемената, [7].

Динамичка крутост kj и пригушење cj , j=y,z,Θ, кружног
укопаног темеља на полупростору могу се тачније одредити
применом решења Apѕel и Luco [1]: 

где су и бездимензионални коефицијенти, а Kj статичка крутост темеља. 

translacija                       rotacija

αy* αΘ*

βΘ*βy*

Слика 3.  Коефицијенти aј* и bј* за крут цилиндрични темељ укопан u полупростор (Apѕel, Luco, 1987.)
Figure 3. Foundation stiffness and damping factors for rigid cilindrical foundation embeded in half-space (Apѕel, Luco, 1987.)

ξs=0
ξs=1
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На слици 3 су дате вредности коефицијената и за

тачно (11) и апроксимативно решење (10). Са слике  је
очигледно да крутост и пригушење укопаног темеља расту са
дубином фундирања. За однос e/r=0.5 хоризонтална крутост
укопаног темеља у износи 1.375Ky, вертикална крутост износи
1.2Kz а ротациона крутост 2KΘ. Ако је однос e/r=1, онда је
хоризонтална крутост 1.75Ky, вертикална 1.4Kz, а ротациона
3KΘ, где су Ky, Kz и KΘ статичке крутости темеља фундираног
на површини терена. Слично се догађа и са пригушењем.

При употреби горњих израза треба бити обазрив јер су све
анализе и испитивања показала да динамичка крутост
укопаних темеља веома зависи од контакта који је остварен
између темеља и тла. Уколико постоји и најмања сумња у везу
темељ-тло, треба користити изразе за темељ на површини.
Наведене формуле важе искључиво за мање-више хомогено
тло, односно за слојевито тло сличних карактеристика.

Уколико се темељ налази на слоју меког тла испод кога је
слој знатно бољих механичких карактеристика, због чега
долази до нагле промене у крутости тла,  Ky и KΘ се могу
добити из израза Elѕаbee, Kаuѕel, Roeѕѕet-а [5], у којима је G
модул смицања слоја, а Dс дебљина слоја:

Израз важи за односе  r/Dс < 0.5 и е/r < 1.
Ако је објекат фундиран на темељима самцима, крутост

темеља је једнака збиру крутости појединачних темеља:

У једначини (13),  Kyi, Kzi и KΘi представљају редом
хоризонталну, вертикалну и ротациону крутост i-тог темеља,
док је ri нормално растојање од тежишта i-тог темеља до осе
ротације темеља. Сумирање се врши по свим темељима
објекта. Допринос ротационе крутости појединачних темеља
KΘi укупној ротационој крутости фундамента KΘ је мали и у
принципу може да се занемари.

Сви претходно дати изрази су се односили на кружни
темељ. Они се могу применити и на правоугаоне темеље,
код којих је однос страница а/b<4, слика 5. Замењујући
пречник темеља ry, за транслаторну компоненту и rΘ, за
ротациону компоненту, одређују се тако да површина,
односно моменат инерције замењујућег кружног темеља
буде једнак површини At тј. моменту инерције It датог
темеља: и . На тај начин се
добијају замењујући полупречници за правоугаоне темеље:

Карактеристике тла
У изразима за крутост темеља се користе динамички

модул смицања тла G и Poаѕѕon-ov коефицијент υ. Проблем
тачнијег дефинисања карактеристика тла је сложен, јер се
тло понаша нелинеарно и при малим деформацијама, што
доводи до промене динамичког модула G у односу на
почетну вредност Go.  Осим тога, тло је нехомоген
материјал, тако да модул G може имати различите
вредности испод фундамента, поготову ако је површина
темеља знатна. Почетни динамички модул смицања, који је
основ динамичке анализе, може се одредити на основу
брзине смичућих таласа vс:

где је ρ густина тла. За G, vс и r треба усвојити просечне
вредности на делу тла који је изложен дејству сила које
делују на фундамент. За хоризонтално и вертикално
померање FEMA450 [6] прописује дубину тла испод базе
фундамента, за коју се одређује вредност модула смицања:
0.75ry за транслацију, 2rz за вертикално померање и 0.75rΘ
за ротацију. Код фундирања на плочи, ефективна димензија
rј се односи на целу плочу, док се, код фундирања на
темељима самцима, ефективна димензија rј односи на један
темељ.

Табела 1. Mодул смицања G и брзинa смичућих таласа vс
Table 1.  Shear moduluѕ G and ѕhear wave velocity vс

Са порастом убрзања при земљотресу расту
деформације у тлу, што доводи до пада динамичког модула
G и пораста пригушења ξ.  У недостатку мерених вредности
може се користити препорука FEMA450 [6], према којој су
промене модула и брзине смичућих таласа у зависности од
пројектног спектралног убрзања SDS дате у табели 1.
Величини SDS према FEMA450 у ЕC8-1 одговара вредост
еластичног спектра .

FEMA450 дефинише и вредности Poisson-ovog
коефицијента за различите врсте тла, које у недостатку
тачнијих података, треба усвојити према табели 2:

Tаbelа 2. Poissonov кoeficijenаt υ
Table 2. Poisson’ѕ ratio υ

Пригушење
У изразу за ефективно пригушење флексибилне

конструкције , величина представља
коефицијент пригушења тла. Тај коефицијент садржи у себи и
радијацијско и хистерезисно пригушење тла.

Вредност коефицијентa пригушења тла зависи од
односа , односа , капацитета пригушења тла и
максималног убрзања тла PGA. Према FEMA450 [6]
коефицијент пригушењa тла се добија на основу слике 5.
За максимално убрзање тла (PGA) између 0.1g и 0.2g,
вредности се добијају интерполацијом. 

(12)

(13)

хоризонтални:

ротациони:

торзиони:

Слика 4. Замењујући пречник
Figure 4. Foundation radius

(15)
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Слика 5. Коефицијент пригушења тла
Figure 5. Foundation damping

Добијена вредност ефективног пригушења не може бити
мања од величине пригушења у конструкцији, тј .

Пригушење укопаног темеља је по својој природи веће
од пригушења темеља на површини терена, и та разлика
расте са дубином фундирања. Како за укопан темељ није
дефинисана вредност , усвајање претходно датих
вредности за и представља конзервативно решење.

Ефекат интеракције тла и објекта
Ако вредност за кружни темељ према једначини

(1), искажемо преко параметара и , за тло чији је
Poisson-ов број, добија се да је: 

где је :

- параметар који представља однос крутости
темеља и конструкције, 

- однос ефективне тежине објекта и тежине
запремине дела тла ограничене површином темеља Аt и
висином , где је α специфична тежина тла. Вредност
параметра a се креће од 0.1-0.2 (просечна вредност је
α=0.15 ). 

Из једначине (16) се могу извести закључци о промени
периода вибрација у зависности од односа крутости темеља
и конструкције . За однос /r=1, 2 и 4 и =0.1, 0.2, 0.3
и 0.4 срачунат је однос и приказан на слици 6.

Анализом промене периода осциловања флесибилног
система у односу на период осциловања конструкције са
кру том базом Т (слика 6), може се закључити да однос
расте са смањењем . Другим речима, што је однос
крутости темеља и крутости конструкције мањи, то се
продужава период осциловања система тло-објекат. Тај
пораст је већи што је однос /r већи, тј. што је објекат виши
а карактеристична димензија темеља r мања.

Утицај промене периода осциловања објекта се може
анализирати на основу спектра одговора. На слици 7 су дати
спектри типа I према EC8-1, који се односе на магнитуде
земљотреса веће од 5.5, за типове тла A, B, C, D и E. 

Када је период осциловања Т>ТB, утицај интеракције је
повољан, јер повећање периода осциловања са на
смањује ординату еластичног спектра са на  ,
слика 7. Самим тим и хоризонтална сеизмичка сила се
смањује. За Т<ТB, повећање периода осциловања са Т на

повећава сеизмичко дејство, са на , а самим тим и
хоризонталну сеизмичку силу. То се дешава у случају
крутих конструкција са ниским периодом осциловања (Т<
0.15 s за тло класе А, B и Е, односно Т<0.20 s за тло класе
C, D).

5. ПАРАМЕТАРСКА АНАЛИЗА
У раду је спроведена нумеричка анализа за две

скелетне армиранобетонске конструкције од 5 и 10 спратова.
Препоруке FEMA450 [6] су комбиноване са сеизмичким
дејством према ЕC8-1 [4]. Упоређени су резултати ефеката
интеракције тла и конструкције просторног модела зграде и
поједностављеног модела добијеног на бази препорука
NEHRP (FEMA450). 

Прорачун динамичког одговора просторног модела је
спроведен применом модалне анализе - програмом
SAP2000.

Просторни модели имају следеће геометријске и меха -
ничке карактеристике:

Први модел (у даљем тексту конструкција А која је
приказана на слици 8):

- број етажа: пет
- темељна конструкција: темељи самци димензија у

основи 2x2 m који су спојени темељним гредама у
два ортогонална правца

K
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ef
ic

ij
en

t 
p

ri
g

u
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n
ja

 t
la

, 
ξ 0

PGA ≥.2g

PGA ≤ 0.1g

(16)

Слика 6. Однос тип I, ag=0.2 m/s2

Figure 6.  Period lengthening ratios ag=0.2 m/s2

Слика 7. Еластични спектри EC8-1 
Figure 7. Elaсtic spectras EC8-1 type I, 
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- димензије попречног пресека: стубови 30x30 cm,

греде 30x40cm
- распони у подужном и попречном правцу: 4.0 m
- спратна висина: 3.0 m
- маса: конструктивни елементи + додатна маса од

~160 тона по једној етажи

Други модел (у даљем тексту конструкција Б која је
приказана на слици 9):

- број етажа: десет
- темељна конструкција: темељна плоча (dp=30 cm)

ојачана гредама (bg/dg=50x120 cm) у два
ортогонална правца

- димензије попречног пресека стубова: 50x50 cm,
греда: 30x40 cm

- распони у подужном и попречном правцу: 4.0 m
- спратна висина износи 3.0 m
- маса: конструктивни елементи + додатна маса од

~160 t по једној етажи.

У просторном моделу тло је уведено у прорачун помоћу
link/support елемената, чије су карактеристике дате у табели 3.

У анализи су разматране две врсте тла са модулима
смицања G=10 MPa (тло са лошијим механичким
карактеристикама које одговара типовима тла D или Е у
спектру одговора) и G=150 MPa (тло са бољим механичким
карактеристикама које одговара типовима тла А или B у
спектру одговора). Крутости темеља у хоризонталном,
вертикалном правцу и при ротацији одређене су на основу
препорука FEMA450 и за конструкцију А (пет етажа) и за
конструкцију Б (десет етажа). За конструкцију А (пет етажа),
која је ослоњена на темеље самце, крутости темеља су
срачунате према једначинама (7) и (13), док су за
конструкцију Б (десет етажа) крутости темеља одређене

према једначинама (7) за темељну плочу чије су димензије у
основи 12x24 m. Срачунате крутости темеља Ky, Kz, KΘ и
су приказане у  табели 3. 

Табела 3. Крутости темеља и ефективно пригушење 
Table 3.   Foundation stiffnesses and effective damping factor 

6 АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА
Утицај тла на динамички одговор конструкције је

анализиран упоређивањем својствених периода осциловања
и хоризонталне сеизмичке силе конструкције која је круто и
флексибилно ослоњена на тло, који су добијени применом
препорука FEMA450 и програмом SAP2000 (просторни
модел). У програму SAP2000 утицај тла је моделиран
применом link елемената, чије су карактеристике (крутост и
пригушење) једнаке статичким вредностима функција
импеданце темеља (занемарена је зависност крутости и
пригушења тла од фреквенције осциловања).

Својствене периоде осциловања
Резултати прорачуна периода осциловања основног

тона за претходно описане конструкције А и Б, у попречном
правцу, добијени на основу просторног модела и по -
једностављеног модела на бази препорука FEMA450, имају
вредности приказане у табели 4.

Tаbelа 4. Периоди осциловања основног тона за попречни правац
Table 4.  Fundamental period of vibrations

Периоди осциловања конструкција добијени према
FEMA450 и програмом SAP2000 се веома разликују, без
обзира на тип ослањања конструкције. Та разлика је већа
што је спратност објекта мања. Разлика између основног
периода осциловања објекта А у попречном правцу,
добијеног за просторни модел (SAP2000) и према препоруци
FEMA450, износи 37.5% за круто ослоњену конструкцију,
35.7% за флексибилно ослоњену конструкцију (G=10 MPа),
односно  37.7% (G=150 MPа). За објекат Б те разлике су
мање и износе редом, 16.2%, 15.8% и 17.1%. Еквивалентни
модел (FEMA450) има знатно нижи период осциловања, што
значи да је он много крући од просторног модела. То је
вероватно последица занемаривања утицаја испуне зграда
на њихову крутост код просторног модела.  

Разлика између перода осциловања флексибилно и
круто ослоњене конструкције код просторног модела
(SAP2000) се јавља код тла са модулом смицања G=10 MPа.
За објекат А износи 4.7%, док за објекат Б износи 6.6%. Код
модела FEMA450, та разлика је 7.5% код објекта А, тј. 7.0%

Слика 8. Конструкција А (пет етажа)
Figure 8. Structure A (five сtorieс)

Слика 9. Конструкција Б (десет етажа)
Figure 9. Structure B (ten stories)
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код објекта Б за тло са модулом смицања G=10 MPа. За тло
са модулом смицања G=150 MPа периоди осциловања
флексибилно и круто ослањене конструкције су практично
исти.

Дакле, што је тло мање крутости и спратност објекта
већа, одступања између периода круто и флексибилно
ослоњене конструкције просторног модела  (SAP2000) су
већа. Код модела FEMA450 та разлика се незнатно смањује
са порастом спратности.

Хоризонтална сеизмичка сила
Хоризонтална сеизмичка сила је срачуната за

еквивалентан модел на основу препорука ЕC8-1 [4] према
познатом изразу

где је спектрално убрзање одређено по ЕC8-1,
ефективни период осциловања, а ефективна тежина
модела срачунати према препорукама FEMA450. Усвојено је
максимално убрзање тла ag=0.2g, где је g=9.81 m/с. У
табели 5 и 6 су приказани резултати прорачуна сеизмичких
сила еквивалентног модела и просторног модела.

Просторни модел је срачунат за флексибилно и круто
ослањање, тј. са и без ефеката интеракције, применом
спектралне анализе у програму SAP2000. Примењен је
спактар за земљотрес типа I. Узети су у обзир сви могући
типови тла: A, B, C, D и E, при чему су анализиране две
граничне вредности за динамички смичући модуо тла G=10
MPа и G=150 MPа.

Табела 5. Сеизмичке силе у попречном працу - конструкција А (пет етажа)
Table 5.  Seismic forces in horizontal direction – building type A (five stories)

Из резултата приказаних у табели 5 за зграду од 5
спратова може се закључити следеће:
- Сеизмичке силе укљештених модела FEMA450 (e) и

SAP2000 (f) се међусобно разликују. Сила у
еквивалентном моделу је 31.8% већа од силе у
просторном моделу, за типове тла А, B и E,  16.5% за
тло типа C, aли је 12.5% мања за тло типа D. Разлике у
сеизмичким силама су последица разлике у сопственим
периодима осциловања зграде. 

- Сеизмичке силе укљештене конструкције су веће него
силе у конструкцији где су ефекти интеракције узети у
обзир, за тло типа А, Б и Е, и то за оба модела
(FEMA450 и SAP2000). Разлике између сеизмичких сила
у моделима са и без интеракције су веће за тло чији је
модул смицања мањи (G=10 MPа). За NEHRP модел
разлика (|e-a|/e) износи 7.7% за све типове тла, сем за
тла типа C и D, где период осциловања пада између
вредности  ТB и ТC спектра, тако да су сеизмичке силе
исте за све типове ослањања. У просторном моделу
разлика између сила флексибилно и круто укљештене
конструкције (|f-b|/f) се креће од 7 до 7.6%. Тло чији је
модул G=150 MPа се практично понаша као да је
конструкција укљештена у тло. Разлика у сеизмичким
силама између модела са и без интеракције је практично
занемарљива: (|e-c|/e) 0.6% (FEMA450), (|f-d|/f) 0.4%
(просторни модел). 

- Просторни модел даје мање силе у односу на
еквивалентни модел и у случају када се ефекти

интеракције узму у обзир, изузев за тло типа D. Разлика
у величини сеизмичких сила за FEMA450 модел и
просторни модел износи од 26% за зло типа C до 30.9%
за тло типа Е у случају када је модул смицања тла G=10
MPа, односно 17% (тип C) и 31.5% (тип А и Б) када је
модул смицања тла G=150 MPа. За тло типа D,
сеизмичке силе код просторног модела су веће него код
FEMA450 модела и то за 5.8% за тло са модулом
смицања G=10 MPа, односно 12.2% за тло са модулом
смицања G=150 MPа.

- Сеизмичке силе расту са опадањем квалитета тла, тако
да су највеће за тло типа D. За тло типа D је сеизмичка
сила 1.93 пута већа него за тло типа А, за G=10 MPa,
односно 1.8 пута за G=150MPa код FEMA450 модела,
док је у просторном моделу та разлика 1.7 за обе
вредности модула. Тај однос је исти и код модела где
утицај интеракције није узет у обзир (укљештен у тло),
што наводи на закључак да је ефекат локације, који је у
EC8-1 дефинисан коефицијентом тла S, већи од
ефеката инерцијалне интеракције. Због тога је од
великог значаја правилно одређивање типа тла на коме
је конструкција фундирана.

- Разлике у величини сеизмичких сила за FEMA450 модел
(са ефектима интеракције) и просторни модел који је
круто ослоњен (без ефеката интеракције) имају
вредност 21.7% за тло са модулом смицања G=10 MPа,
односно од 31% за тло са модулом смицања G=150
MPа. 
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Из резултата приказаних у табели 6 за зграду од 10
спратова може се видети да је понашање објекта разликује
од претходног:
- Сеизмичке силе укљештених модела (e) и (f) (FEMA450

и просторног) се међусобно разликују. Сезмичке силе у
моделу FEMA450 (без ефекта интеракције), за све
типове тла су веће од сила у просторном моделу. Та ра -
злика је мања него код објекта са 5 спратова и износи у
просеку 5.9%.

- Сеизмичке силе укљештене конструкције су веће него
силе у  конструкцији где су ефекти интеракције узети у
обзир. За FEMA450 модел разлика сеизмичких сила за
улештен и флексибилан модел (|e-a|/e) износи 6.5% за
тло чији је модул G=10 MPа,  док је за тло чији је модул
G=150 MPа та разлика 0%. У просторном моделу та
разлика (|f-b|/f) се креће од 14.7-15.1% за тло чији је
модул G=10 MPа, док су сеизмичке силе за G=150 MPа
веће у флексибилном моделу за 0.6-0.9%. У оба случаја
разлика у силама је већа него код претходног објекта. И
у овом случају се тло чији је модул G=150 MPа
практично понаша као да је конструкција укљештена у
тло. Разлика у сеизмичким силама, између модела са и
без интеракције, практично је занемарљива: (|e-c|/e)
0.4% (FEMA450), тј. (|f-d|/f) 0.6%-0.9% (просторни мо -
дел).

- Просторни модел даје мање вредности сеизмичких сила
од FEMA450 модела када се интеракција тло-објекат
узме у обзир. Разлика у величини сеизмичких сила мо -
дела FEMA450 и просторног модела 16.1-16.6% за тло
чији је модул смицања G=10 MPа, односно 4.7-5.3% за
тло чији је модул смицања G=150 MPа. Та разлика је ма -
ња што је модул смицања у тлу већи. 

- Сеизмичке силе расту са опадањем квалитета тла и
највеће су за тло класе D, где је сеизмичка сила 1.7 пута
ве ћа од силе добијене за тло типа А, и то за обе врсте
тла у FEMA450 моделу, док је у просторном моделу 1.69
пута већа за G=10 MPа тј. 1.71 пута већа за G=150 MPа.
Код просторног модела без интеракције (укљештење) та
вредност је 1.70, што указује да је ефекат инерцијалне
интеракције занемарљив у односу на ефекат локације,
који је доминантан и независан од начина ослањања
конструкције.

- Разлике у величини сеизмичких сила модела FEMA450
(са ефектима интеракције) и просторног модела који је
круто укљештен (без ефеката интеракције) имају

вредност ~1% за тло са модулом смицања G=10 MPа,
односно од ~5.9% за тло са модулом смицања G=150
MPа. 
То наводи на закључак да са порастом спратности

FEMA450 модел даје бољу прогнозу сеизмичких сила, али
да је разлика између ова два модела и даље велика за тла
чији је модул смицања мали.

7. ЗАКЉУЧАК
У раду је приказан поступак и спроведена анализа

интеракције тла и објекта применом еквивалентног модела
са једним степеном слободе померања, према препорукама
NEHRP (FEMA450), [6]. Препоруке важе за спектре који су
дефинисани за тло на територији САД. У овом раду је
начињен покушај да се поступак примени и на спектре дате у
EC8-1 [4]. Резултати добијени применом еквивалентног
модела упоређени су са резултатима добијеним
спектралном анализом просторног модела зграде применом
програма SAP2000. Анализирана су два модела скелетне АБ
зграде, спратности 5 и 10 етажа, за различите услове
ослањања на тло; усвојене су две вредности модула
смицања тла G и спектри за 5 типова тла А-Е према EC8-1. 

Упоређене су вредности периода осциловања и
сеизмичких сила S, добијених применом еквивалентног
модела FEMA450 [6] и просторног модела срачунатог у
програму SAP2000. Разлике у периодима осциловања
основног тона, добијеног на основу просторног модела и
поједностављеног модела, препорученог од стране
FEMA450 су велике, и мање су за модел Б са више етажа.
Еквивалентни модел је крући од просторног модела јер у
просторном моделу није узета у обзир испуна рамовске
конструкције. Грешка која се тиме чини је очигледна и
значајна за величину сеизмичких сила. 

Анализа сеизмичких сила за модел FEMA450 и
просторни модел, када интеракције тла и објекта није узета у
обзир, показала је да просторни модел даје знатно мање
сеизмичке силе, с тим да је та разлика мања за зграду веће
спратности (~5.9%). Када се интеракција тло-објекат узме у
обзир, просторни модел и даље даје мање вредности
сеизмичких сила од модела FEMA450. Разлика између сила
у моделима се смањује са повећањем спратности зграде и
повећањем крутости тла, тако да пада на 5% за зграду типа
Б, за тло чији је модул смицања G=150 MPа. 

Пошто ова два модела, просторни и FEMA450, дају ве -

Табела 6. Сеизмичке силе у попречном правцу – конструкција Б (десет етажа)
Table 6.  Seiсmic forses in horizontal direction – building type B (ten stories)
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лике разлике у сеизмичким силама, које су првенствено
последица разлике у периодима осциловања, правилан
закључак о утицају интеракције тло-објекат на величину
сеизмичких сила може се добити само поређењем истих
нумеричке моделе за случај круто и флексибилно
укљештене конструкције. У оба модела узимање интеракције
у обзир смањује сеизмичку силу у односу на круто
укљештену конструкцију. Што је тло мање крутости
сеизмичке силе су мање. За тло са модулом смицања
G=150МPa, разлика између сила укљештене и флексибилно
ослоњене конструкције је занемарљива. Код просторног
модела утицај интеракције је већи што је објекат веће
спратности. Повећање разлике у сеизмичким силама са
порастом спратности је супротно од FEMA450 модела и
последица је просторног моделирања, где је очигледно
утицај флексибилности темеља на високе објекте већи. 

Занемаривањем инерцијалне интеракције тла и
конструкције чинимо грешку која је, код већине зграда, на
страни сигурности, тј. такво решење је конзервативно
(укљештени модели дају веће сеизмичке силе). Треба бити
обазрив када је реч о објектима високе спратности, чији је
период осциловања нижи од ТB, тј. мањи од 0.15 s односно
0.20 s, према ЕC8-1. У том случају се услед интеракције тло-
објекат могу добити веће сеизмичке силе него код
укљештене конструкције, што може да буде од значаја када
је реч о тлу лошијих механичких крактеристика.

Треба истаћи евидентан утицај локалног тла, који је
већи од утицаја инерцијалне интеракције. То значи да треба
пажљиво, према ЕС8-1, утврдити  на ком типу тла је
фундиран посматрани објекат и усвојити одговарајући
спектар убрзања. Уколико је реч о тлу неповољних
карактеристика,  потребно је урадити додатне анализе
утицаја локалног тла на сеизмички инпут.

Иако анализа преко сеизмичких сила није једина
меродавна, она нам даје увид у промену инерцијалних сила
услед ефеката интеракције. Еквивалентни модел се у овој
анализи није показао добар код процене периода
осциловања, тако да су разлике у сеизмичким силама код
просторног и еквивалентног модела велике. Из ове анализе
је очигледан значај правилне процене периода осциловања
конструкције, који има највећу улогу у величини утицаја у
методи спектра одговора.

Данас, када је примена рачунара и програма за
динамичку анализу методом коначних елеманата постала
свакоднавна пракса, јасно је да еквивалентна метода  губи
значај. Уместо ње, динамичку анализу тло-објекат треба
спровести једном од савремених метода линеарне
динамичке анализе: методом спектра одговора или
директном динамичком анализом на просторном моделу
зграде. У тој анализи нарочиту пажњу треба поверити
правилном одређивању крутости појединих елемената
конструкције. Утицај тла треба узети у обзир преко
динамичке крутости и пригушења темеља, применом
препорука FEMA450.
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ФАСАДЕ КУЋА, СЕЛА И ГРАДОВА
- СВЕ СУ ФАСАДЕ ЧОВЕКА 

Резиме:
Праћењем процеса урбанистичког и архитектонског преображаја у последњих двадесетак година, сведоци смо развоја једне интересантне
и значајне појаве – губитка идентитета српских градова. Идентитет појединог града представља његову јединственост и посебност, по
којој се разликује од свих других градова. То је изворни квалитет уграђен у непоновљиви процес градоградње, по којој препознајемо одређени
урбани простор у његовој целовитости и континуитету. 
Полазна претпоставка овог рада садржана је у ставу да постоји низ просторних карактеристика које су носиоци просторне
препознатљивости српских градова, села и бања и чије откривање и вредновање мора да утиче на одређивање даљих праваца
урбанистичког и архитектонског развоја. Неки природни токови догађања, током времена, које можемо да спознамо само посматрајући и
осећајући околину око себе, учинили су да данас најчешће видимо Србију као својеврсну геоморфолошку арабеску.
Слике свих градова и села виде се преко фасада објеката. Фасаде су огледало наше стварности, биле оне лепе или ружне. Наша спољна
фасада су све наше куће и по споредним путевима наше земље. Крајолик је најразјашњенија фасада и прича о људима. Поред сопствене
функције, интерне естетике, фасада има и јавну, општу, за друге упечатљиву у јавности говорну улогу.
Критички поглед и разумевање проблематике архитектуре на почетку 21. века јесте осврт који се односи на архитектуру око нас и њену
битност, намену грађевине, смислено коришћење материјала, конструкцију и додатну декорацију, грађу из природе – различитост
географских региона, вредновање фасаде, трајност или ефемерност и интровертну и екстровертну кућу. 
Кључне речи: грађење, архитектура, фасада

THE FACADES OF HOUSES, 
VILLAGES AND TOWNS - ALL ARE

FACADES OF MAN
Summary
Following the process of urban and architectural transformation in last twenty years, we are thewitnesses of progress one of interesting and considerable
phenomenons – the loos of identity of Serbian towns. The identity of town presents his uniqueness and paricularity, by which it is different from all other
towns. It is autentic quality builted in unrepeatable process of town-construction, by which we recognize some urban space in its integrity and continuity.
Starting assumption in this paper are contained in premiss that there are number of  space characterisics which are carriers of space recognition of Serbian
towns, villages and spas and which discovering and evaluation must influence to the further directions of urban and architectural progress. Some natural
flows of events, during the time, which we can perceive only through opserving and feeling of surroundings around ourself, made the situation that today
most often we see Serbia as some geomorphological arabesk. The pictures of all towns and villages are seen across the facades of the objects. The faca-
des are the morror of our reality, whether it is good or bad. Our exterior facade are all our houses, even across by-roads of our country. The landscape is the
best explain facade and the story about men. Beside its own function, internal aesthetics, the facade have public, common for others, impressive and public
speaking role.
The critical view and understanding of architecture problematic at the beginning of 21. century is review which refers to architecture around us and its es-
sence, purposes of the buildings, purpusful use ofmaterial, construction and additional decoration, material from the nature – difference of geographical re-
gions, evaluation of facade, lasting or brevity and introvert or extrovert house. 
Key words: building, architecture, facade

Стручни рад
УДК 711.4:728.6



потпуно поништила. Домаћу грађу и природне односе су
обликовали темељна конструкцијска правила (канони) у
регионима. Данас је простор, нажалост, унифициран.
Стога смо започели кривотворење лажне носталгије.

Код намене грађевине важан је садржај догађања
(функција) који се одвија у грађевини као што су:
становање, средиште владања, место привредне
активности, бројне функције, простор игре и забаве,
арена спортских такмичења, итд. 

Упоредо са конструкцијским нужностима упорно се
јавља и украшавање (декорација) као израз естетских
усмеравања, осећаја за лепо и елемент заиграности и
оптимизма. Скоро увек и скромно и сакривено, у
сиромаштву и у богатству. Најпре само као приповест
уместо књиге а затим као илустрација. Од декорације до
уметности пут није тако дуг као што се мисли. Дакле
лепо, које следи корисном и у великим архитектурама чак
и обрнуто: да би постигли замишљену лепоту, изабрали
су примеран материјал и конструкцију.

2. Где нам је архитектура? 
Карактеристика данашње ситуације у Србији јесте да

се, због друштвених односа (парадоксално у време
развоја бежичних комуникација), празне велики предели
Србије, остају празне стотине кућа, сеоских дома -
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1. Човек и стваралаштво
Човек, као део природе, тражио је (и касније

обликовао), по својој прилици, склоништа у природи – од
јаме до палате, одузимајући простор од ње, стварајући
облик и намену у јединствену сложеницу у складности
или супротности с њом. Омеђени слободни простор
природе је вољом и знањем човечјег ума мате -
ријализован не само због новца, већ због одлучивања о
лепом. Ограничени простор у вертикалном, хоризо -
нталном и косом смеру бит је геометрије простора. 

Избор грађевинског материјала обликовао је правила
градње и тиме изражајне особине грађевине. Грађевина
има смисла, економску оправданост и пун потенцијал
само онда када се налази на смисленом простору. У
супротном, она делује као да долази из неког другог
света, као да је неко случајно ту поставио. 

Градити је императив градитељства као привредне
гране. Градити је (још увек) нужна делатност многих
грађана наше земље. Економика и рационалност већини
инвеститора су диктирала ограничења. Анонимна
(вернакуларна) архитектура настајала је од материјала
нађеног у непосредној околини градње. Стога се у
историји врло дуго одржала локална разноликост и тиме
привлачност за посматрача са стране. Трговина
данашњих грађевинских материјала локалну је изворност

Београд: надградња и стилизација објекта – некад раван кров, сада ремоделизација
Belgrade: superstructure and stylization of the buildings – once a flat roof, now remoulding

Београд: надградња и хаос на фасадама
Belgrade: superstructure and chaos on the facades
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ћинстава, села и градова, неприлике се због помањкања
станова готово повећавају. Број становника пада, ниски
наталитет угрожава опстанак народа, понуда идиличних
суседства мами у главни град. Све што нам је успело
развијати у полицентричној заснованој Србији у
шездесетим годинама 20. века, сада нам, у време
либерализације и капитализма, неповратно нестаје, без
сентименталности. Изгубили смо нит која нас је водила
између „имати“ и „бити“, и настају другачија суседства,
типа Дизниленд и Беверли Хилс.

Крај 20. века је донео нови сензибилитет у
архитектури. После смењивања различитих тенденција
од неорационализма, структурализма, некритичног
регионализма, поједностављеног популизма, хигх-
тецхновске идолатрије, инжењерског продуктивизма,
новог еклектизма, „субверзивног“ деконструктивизма до
најновије транспарентне и виртуелне архитектуре, сада
се издвајају две групе архитеката. Прва група своју
инспирацију налази у надградњи и развијању искуства
модерне између два светска рата у складу са
савременим друштвеним променама, информатичким
потенцијалом, високим технолошким могућностима
изградње и новим еколошко-енергетским захтевима
одрживог урбаног развоја. Другу групу представљају
архитекти који се ослањају на искуство аутономног
деконструктивизма, али сада битно проширеног и
оплемљеног урбаним контекстом и новим сензи -
билитетом у начину примене јаких, контрастних боја,
посебних светлосних ефеката и новим односом ра -

зличитих материјала у облагању фасада. (R. Delalle
1997.) 

Тражећи одговор на питање: трајност или ефе -
мерност (неважност, пролазност), чини нам се да је
прошлост оставила важна архитектонска и уметничка
достигнућа, али и данас стварамо, претерујемо у
маркетингу завођења, кривотворимо изворне предмете,
глорификујемо разум, потрошњу стављамо изнад свега.
Једино важно време је време забаве и слободног
времена. Томе су примерена „места потрошачког
елдорада, где владају привремени, рециклирани
производи градитељства, грађевинарства, много мање
архитектуре.

Данашњи тренутак српске архитектуре одређен је
контроверзом: више појединачних, сјајних архитектонских
дела која се могу мерити са онима са врха европске
сцене и мајоритетом подпросечности и црвеном нити
поразне и скандалозне архитектуре (М. Митровић, 2003).

Својеврсна хиперпродукција станова и зграда после
2000. године, диктирана је објективним тржишним
условима, али и наметнутим захтевима, затим уск -
лађивањем јавних интереса, интереса инвеститора и
будућих корисника, изнедрила је палету са богатом
понудом различитих архитектонских израза, чији су језик,
форма и естетика управо тема овог рада. Новоизграђени
објекти у себи носе потенцијал који би требало да
доприносе амбијенталној вредности урбаног миљеа у
коме су настали. Хармоничан однос и складна
координација „новог“ са „старим“ и/или „новог“ са „новим“

Београд: непоштивање правила урбанистичког реда
Belgrade: disregard of urban planning rules

Београд: колористична обрада стамбених објеката
Belgrade: colorful treatment of residential buildings
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је неопходна компонента при пројектовању објеката, а
одговорност, и то велика, је увек на пројектанту.

Узроци данашњег стања у нашој архитектури –
изгубљен идентитет данас:

а) дисконтинуитет културе, у ширем смислу, а затим и
културе грађења. Уплив идеологије и у грађевинарство,
негирање било каквих застарелих вредности и наслеђа,
као и убеђење да ћемо у једној генерацији изградити
врли нови свет, довели су до бруталности у приступу
решавања проблема.

б) култура града, култура градње коју смо градили
деценијама, а на преласку између два века изашла је на
видело: индивидуално изнад општег, лични укус изнад
естетике окружења, моје изнад свега другог. Када је моје
важније од свега другог, не можемо очекивати боље
понашање од осталих а тако смо научени да мислимо.
Научени, то су: архитекти, инвеститори, државни
службеници, извођачи, корисници простора. 

Акцентовање урбаног простора, односно
успостављање визуелних маркација јесте привилегија
којом архитектонска дела, са мање или више успеха,
бране елементарне естетске норме од насртаја таласа
стандардизације и слика префабрикованог градитељства.
Таквих примера има доста у Београду који су на
репрезентативним местима добили неколико истакнутих
јавних објеката, углавном административних по својој
намени или мешовитих садржаја. Већина тих зграда се
истиче савременом архитектуром која је у данашње доба
врло широког дијапазона изражајних могућности. То је
супротно претходним периодима, када су се зграде
истицале претераним пуризмом, огољеношћу, губитком
сваке декорације, чиме су стварани објекти већином без
значајног израза.

Као у музици, и у архитектури постоји скала са тачно
одређеним распоредом. Ако су постављени у смисленом
односу, дају убедљив карактер композицији, па чак ако се
ради о контрапункту или пак дисхармонији. Неспретно
укомпоноване зграде, у најбољу руку даће само
„новокомпоновану“ слику која ће чак и ономе коме прија
да види, бити кратког даха и врло вероватно
заборављена.

Објекти данас доживљавају ремоделизацију
надградњом нове етаже или доградњом тераса тамо где
их није било а фасаде стилизацију у колоритној или
пластичној обради својих површина побољшавајући своју
слику.

Парадоксално је да у данашње време још постоји
непоштивање основних правила градње која
подразумева непостојање стилских и естетских
критеријума. Када нема контроле, санкција, струковних
стандарда, тада се гради по личном нахођењу, нема
прописане висине, ширине, изгледа фасада, боје, јер,
зашто би свега тога било када нема ни регулационе
линије, густине насељености и изграђености парцеле,
нема инфраструктуре, нема конкурса, нема идејних и
палирских планова, контроле конструкције, топлотне
изолованости или квалитета материјала? (Ови проблеми
су наведени зато што има доста примера у пракси).

Опсежан проблем је масовна индивидуална градња
која је постављена као вечна (скупа, домишљата, чак
раскошна), а по значењу за естетику заједништва збиља
споредног значења, уистину је више бреме него корист.
Лажна руралност одражава се на спољашњост зграде. У
урбаном окружењу изненађује чињеница да један век

после (узмимо пример) дрских и иновацијских сецесијских
декорација, које су у богатом окружењу и у основној
конструкцији потпуно ослободиле форму, на фасадама
наших улица и путева настаје мноштво стамбених кућа
које поново рехабилитују истакнути двострани кров,
„историјске“ прозоре с поделом стакленог поља златним
или сребрним летвицама, све се зачини избором
рахитичних рељефних декорација и поврх свега
пошећери се сладоледним бојама. Лоше схваћена
„традиција“ на кривом месту. И када то покушамо
разумно образложити, једини могући закључак је кич.

Дивља градња - нису само објекти без дозвола, већ
сваки објекат зидан без икаквих цивилизацијских и
струковних начела и обзира према окружењу, по
принципима дивљине – по праву бржег и јачег. 

А наша стамбена вила? Осим врло ретких изузетака,
на све четири стране нападна с врло мало додира с
околишем, стамбена етажа степеницама подигнута од
тла. Додана су обликовања узета из градова и двораца,
илустрација Астериxа и која подсећају на туристичке
обиласке Тирола и Баварске. 

Београд: доградња тераса и колористична обрада типских
сивих објеката

Belgrade: balcony extension and colorful treatment of standard grey
structures

Нови Сад: дворишна фасада богато стилизована
Novi Sad: wealthy stylized courtyard facade
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Нажалост, или на срећу, куће које градимо, било да
су оне једнопородичне или вишепородичне, приземне
или са пет, шест или десет етажа, намењене су да трају и
довољно дуго да их не можемо заборавити, јер су оне,
једноставно, ту око нас, а ми у и око њих.  

3. О могућностима вредновања фасада 
Нове зграде са својим савременим архитектонским

изразом пружају нам могућност да себи поставимо нека
питања о савременој естетици, о схватању лепог, па и о
мерилима и начинима вредновања таквих архитектонских
дела. Познато је да у обликовању архитектонског дела
учествују следећи елементи: функција, форма,
конструкција, стил, мода, орнаменти и потенцијал грађе.

Како мерити или оцењивати фасаду као спољни
израз? Мерила могу бити естетска, економска,
функционална, индивидуална и друштвена - фасада
може бити планиран наговор или пропуштена прилика.
Фасада има суседе, с њима је у договору. Најпре штити
унутрашњост, затим може скривати, откривати или
наводити, помицати се или наметати. Спољна опна је
поступни прелаз на ван или, као граница одбија, дакле,
позван си или си нежељан. 

Све куће имају два лика. Два погледа – пролазника
који ће застати и знатижељно погледати облик и тело, и
оних других, који користе тај простор и могу да осете
душу објекта. Фасада је важан сегмент сваког објекта,
екстеријер је прво што „пада у око“ док шетајући
разгледамо куће и зграде око нас. 

Улична фасада – прочеље зграде је најчешће први
додир људи са објектом која у њима изазива одређену
психолошку реакцију. Естетска вредност неког прочеља
првенствено расте када је изузетно висок степен
хармоничности међувеза на самом објекту. Видови
опажања могу бити: пријатна за модерне објекте и
интересантна за старије грађевине.

Према улици објекти су изложили своје фасаде у
стаклу, камену, опеци, малтеру, пластици, гвожђу и
алуминијуму. Фасаде могу бити лепе и ружне,

хармоничне и хаотичне, светле и тамне, прозрачне и
затворене, смешне и тужне. На фасадама објеката
архитекти бележе своје име и презиме, дајући им срце,
душу и свој печат препознатљивости. Кроз фасаде се
може проћи, кроз фасаде се може ући без повратка, на
фасадама се могу лупати главе и аутомобили.

На фасадама људи исказују своје понашање
(дограђивање, прекривање другим елементима, исписују
своје пароле и поруке). Фасаде се накичују разноврсним
стварима (клима уређајима, антенама итд.). Таквих
ствари нема, на пример, у Прагу, где се поштују правила
понашања корисника према уредбама града. 

Стамбена архитектура је била најзахвалнији полигон
за афирмацију техничких новина и једновремено област
најоштрије супротстављености тежњи градитеља на
једној и пројектаната на другој страни. Инду стри -
јализована стамбена архитектура сада тражи начин да
спаси свој уморни лик пред разиграним пролазницима
преко модуларног система и посебних дизајнерских
апликација па до спорадичних колористичких
интервенција. Пошто се нису могли променити основна
структура и градитељски принципи, трагало се за новим
визуелитетом који би надвладао задату стварност.

Субјективно вредновање фасада – „старих“ и „нових“
фасада се односи када се анализирају психолошке
реакције на прочеља објеката од стране локалног
становништва које свакодневно долази у неки однос са
објектом, било да у њему станује, пролази поред њега и
слично. Било какав одговор дали - позитиван, негативан
или неутралан – то омогућава да се примени политика
заштите локалног градитељског наслеђа (мере за обнову
и одржавање историјске архитектуре).

Понекад могу да дођу до изражаја супротности
естетског израза и функционалности саме фасаде. Јасно
је да се изглед естетски може вредновати у зависности
од распореда и облика примењених архитектонских
елемената и удела конструкције у општој композицији
изгледа. Што се функционалности тиче, заштитна улога
фасада је очигледна као и улога у осветљавању
унутрашњег простора и повезивању корисника са
околином. Ова двојна припадност фасаде, као дела
објекта који припада и унутрашњем и спољашњем
простору, одређује јој и посебну улогу у архитектури.
Познавање фасаде и њене функције код једног
одређеног објекта може умањити неизвесност о
унутрашњој намени објекта. Очигледно је да
функционални знаци на фасадама служе људима да
створе слику о унутрашњем облику објекта. Због
недостатка знања о „стиловима“ помоћу којег би могла да
се одређује естетска вредност фасаде, чест је случај да
се утисак испитаника заснива управо на бази
функционалне трансинформације, тј. на закључивању о
унутрашњем простору као основу утиска о спољном
изгледу објекта. Разлика и сличност између естетског и
функционалног вредновања фасада може се сажети у
основне комбинације: ниска или висока естетска
информација са високом или ниском функционалном
трансформацијом.

Са материјалног гледишта фасаду највише
угрожавају прљавштина, микроорганизми и временске
непогоде, а нечистоћа и наталожена прашина утичу на
њену боју и текстуру. Алге и гљивице могу да нанесу
трајну штету недовољно заштићеним објектима, а сунце,
киша, град, мраз и јак ветар стално „проверавају“

Београд: кичење фасада клима уређајима 
Belgrade: unsightly facades appearance, made by air-conditioner 

installations



издржљивост фасадног материјала, односно малтера.
Да бисмо разумели, интересује нас јесу ли догађања

у грађевини и њен спољни изглед повезани и да ли
спољна фасада што исказује.  

Извесне значајне, необичне по свом изгледу
новотарије, наводе на питање: да ли је укус, осећање за
лепо, допадљиво (и њихове супротности: неукус, одбојно,
ружно) урођен или стечен васпитањем? Да ли је
појединцу нешто лепо само зато што тако осећа, или га
треба подучити како да посматра, да расуђује и оцењује
уметничко дело? Може ли аутор, посебно архитекта, да
ствара независно од околине, средине и публикума који
је свакодневно у визуелном контакту са његовим делом?
Или ствара дело које ће својим изгледом трајно
улепшавати амбијент, изазивајући посматрача да се
обрадује што је у свом окружењу добио нешто привлачно,
допадљиво, ново али лепо?

Таквим делима, често претерано накинђуреним без
икаквог смисла, или напротив, тако огољеним да делује
хладно, посматрачки публикум, код нас, спреман је да са
извесном иронијом сам да оцену, и то разним пригодним
епитетима као: телевизорка, жута зграда, црвенкапа, итд.
дајући тиме одушка свом незадовољству изгледом тих
зграда, за које се очекивало да ће, створене од познатих
архитеката, бити велелепне.

Погрешне, неприхватљиве стручне критике у ствари
не користе широј јавности да је подучи што се сматра

данас у архитектури успелим, већ напротив, остављају
сумњу у критичаре и у њихова схватања и мерила лепог. 

4. Закључак
Брига о томе како ће изгледати град, село, бања у

којем живимо требала би бити брига сваког појединца, јер
коначно кроз њихове фасаде и улице неки посетиоци или
надолазеће генерације препознаће и људе који су их
стварали.

Улога места, зида и крова као основе материјала и
конструкција, правилно одабраних, логично и целисходно
сложених, чине и чиниће архитектуру и даље добром,
корисном и лепом.

Архитектонска дела су врло ограничена у својим
изражајним могућностима, услед многобројних
ограничавајућих фактора који значајно усмеравају
пројектанте. И када они то све задовоље, још увек не
значи да је дело уметнички успело.  

Вредновање фасада има за циљ да укаже на
сложеност проблема обнове и реконструкције унутар
подручја богатог градитељским наслеђем.

Залагање и борба за заштиту, реконструкцију и
обнову већине постојећих објеката заснива се на
одређеним вредностима које се могу исказати на
различите начине, али тако да су ти резултати и
рузултати истраживања, углавном, увек, усмерени у
корист градитељског наслеђа. 
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ГЕОДЕЗИЈА 
У ГРАДИТЕЉСТВУ

Резиме:

Геодезија је природна наука, стога су њени задаци научни и научно–технички. Неки од задатака геодезије у градитељству
су: 1) Ласерско снимање коридора и објеката  из летилица 2) Обележавање и контрола геометије инжењерских објеката
при њиховој изградњи, 3) Одређивање деформација и померања инжењерских објеката током времена, 4) Вођење машина
5) Локални геодинамички процеси, 6) Покретни више-сензорски системи 7) Стално праћење (мониторинг) капиталних
објеката 8) Праћење или контола геометрије неприступачних објеката, и сл.

Кључне речи: 
снимање, обележавање, деформације, мониторинг.

APPLICATION OF GEODESY IN
CIVIL ENGINEERING

Summary:
According to international classification the Geodesy belong to the Natural sciences, since her tasks are the scientific and sci-
entific-technical. Some of geodetic tasks in civil engineering are: 1) Laser scanning of corridors and objects by using aircrafts,
2) Setting up and verification of civil engineering objects geometry, 3) Determination of deformations and displacements of civil
engineering objects, 4) Machine guidance, 5) Local geodynamic processes, 6) Mobile multi-sensor systems, 7) Monitoring of
capital objects, 8) Monitoring of unaccessible objects, and so on.

Key words: 
scanning, setting up, deformation, monitoring.
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2  ВЕЗА ГЕОДЕЗИЈЕ СА ДРУГИМ НАУКАМА

Методе решавања научних и практичних задатака
геодезије засноване су на законима математике и
физике.

Задатак изучавања фигуре Земље и њеног
гравитационог поља решава се на основу закона
механике. На основу математике изводи се обрада
резултата мерења, која омогућује добијање тражених
величина с највећом уверености (вероватноћом).

Знања из физике, посебно њених делова – оптике,
електронике и радиотехнике, неопходна су за израду
геодетских инструмената и прибора и њихово
правилно коришћење.

Стога је геодезија везана са астрономијом,
геологијом, геофизиоком, геоморфологијом, географијом
и др. На пример, знања из астрономије користе се за
разраду и примену астрономских метода одређивања
координата тачака земљине површи; и обратно,
дијаметар Земље, који се одређује средствима геодезије,
користи се у астрономији као јединица дужине при
одређивању растојања међу небеским телима Сунчевог
система. Геоморфологија – наука о настанку и развоју
рељефа земљине површи неопходна је геодезији за
правилно представљање форми рељефа на топограф-
ским плановима и картама. Обратна веза геоморфологије
и геодезије је очигледна.

Такође, постоје аналогне везе геодезије и са другим
наукама о Земљи.

Одређивање облика и димензија Земље – једно од
питања науке о познавању природе - има научни и
практични значај. Без знања облика и димензија Земље
није могућа израда топографских карата и решење
многих практичних задатака на земљиној површи.
Познавање фигуре Земље неопходно је другим наукама
– астрономији, геофизици, геологији и др.

Спољашње гравитационо поље Земље и маса
Земље одређује се помоћу разноврсних геодетских
мерења. Ради илустрације важности тих података
наведимо да су они у лансирању ракета ка задатом
циљу и вештачких сателита Земље у одређену орбиту
једни од основних параметара прорачуна.

Један од праваца савремених научних истраживања
је изучавање унтрашњег састава Земље и процеса који
се дешавају на њеној површи и у њедрима. Геодетске
методе омогућују фиксирање количинских карактеристика
таквих појава, као што су вертикална и хоризонтална
померања земњине коре, премештање обалских линија
океâна и мôра, одређивање нагиба и разлика нивôа мôра
и др.

Није лако оценити значај топографских карата. Оне
су основа за приказ резултата научних истраживања и
практичне делатности у области геологије, геофизике,
географи-је, геоморфологије и других наука о Земљи.
Топографске карте су неопходне за државно планирање
и размештај производних снага, пројектовање инже -
њерских објеката, при истрaживању и експлоатацији
природних богатстава, изградњи градова, организацији
пољопривредне производње, за извођење мелиора -
тивних радова, у уређењу земљишне територије,
уређењу шума и т. д. Топографске карте и планови су
даље неопходни за успешно остварење радова
истраживача геолога, извиђача (војног), хидрогеолога,
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1  ДЕФИНИЦИЈА И ЗАДАЦИ ГЕОДЕЗИЈЕ

По међународној подели Геодезија је природна
наука.

Према класичној дефиницији коју је дао Хелмерт
(1880) [1], геодезија γη – gea земља; δαίω = ја делим) је
″наука о мерењима и картографисању земљине
површи″. Данас ова дефиниција укључује одређивање
земљиног спољашњег гравитационог поља, као и
површи мора и океана, што подразумева временске
промене земље и њеног гравитационог поља. Стога она
припада геонаукама и инжењерским наукама.

Због тога што се у великој мери бави одређивањем
геометријских односа тела и елемената објеката и
њиховим положајем у простору и времену зове се и
примењена геометрија.

Из ове дефиниције проистичу задаци геодезије. Они
су научни и научно–технички.

Научним задацима геодезије припада:
- одређивање облика и величине Земље,
- одређивање спољашњег гравитационог поља

Земље,
- истраживање хоризонталних и вертикалних

деформација земљине коре,
- одређивање обалских линија мôра и океâна,
- одређивања разлика висûна мôра,
- одређивање померања земљиних полова,
- одређивање и одржавање тачног времена на

Земљи, и др.
Научнотехнички (и практични) задаци геодезије врло

су разноврсни; са суштин-ским уопштењима они су
следећи:

- одређивање положаја појединих тачака земљине
површи,

- израда карата и топографских планова места
разних намена,

- извођење мерења на земљиној површи (и под
земљом), неопходних за пројектовање, из градњу
и експлоатацију инжењерских обје ката,
објеката пољопривредне про изводње и
експлоатацију природних богатстава Земље и
њене унутрашњости,

- израду информационог система катастра
непокретности, и

- обезбеђење геодетским подацима неопходне
од бране земље.

Актуелни задаци геодезије код нас су:
- праћење или контола геометије инжењерских

објеката при њиховој изградњи;
- одређивање деформација и померања

инжењерских објеката током времена;
- локални геодинамички процеси (укључујући и

клизишта), (до 100 км);
- изградња објеката као динамичких система;
- вођење машина;
- контрола фабрикованих елемената инже -

њерских конструкција;
- истраживање геоме трије просторних ге -

одетских проблема;
- интегрисање геодетских мрежа добијених

различитим технологијама;
- трансформација координата из аналогног

облика са деформисаним садржајем у нумерички
облик са недеформисаним садржајем, и

- покретни више-сензорски системи.
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гео-графа, агронома, педолога, шумарског стручњака,
инжењера пројектанта, инжењера градитеља, и т. д. и
т. сл. Сви су они без топографске карте – свеједно, што и
„тесар без секире“ или „ковач без чекића“ (Губкин, 3).

Геодетским мерењима се обезбеђује остварење
пројектованих геометријских облика и елемената
пројектованог инжењерског објекта, како његовог
положаја у простору тако и односа спољашње и
унутрашње конфигурације. Чак и по завршеној изградњи
објекта изводе се специјална геодетска мерења, у циљу
провере стабилности инжењерског објекта и појаве
могућих деформација током вемена под дејством разних
сила и узрока.

Велики значај геодезије је и у изградњи културе.
Карте разног садржаја и намене доприносе упознавању
природе и живота на нашој планети, а иначе су извор
разноврс-них знања о целом свету.

Посебан значај геодезија има у одбрани земље.
Изградња одбранбених објеката, гађање циљева који се
не догледају, гађање невидљивих циљева, коришћење
војне ракет-не технике, планирање војних операција и
многим другим војним задацима неопходни су геодетски
подаци, карте и планови.

3  СТРУКТУРА ГЕОДЕЗИЈЕ

1°. Функције геодезије можемо изразити кроз три
области: глобална геодезија, национални геодетски
премери и премери посебне намене. Глобалана
геодезија тиче се фигуре земље и њеног спољашњег
гравитационог поља. Национални геодетски премер
успоставља основе за одређивање површи и гра -
витационих величина државе. У премерима посебне
намене (топографски премери, катастарски премери,
премери у инжењерству) добијамо детаље терена и
објеката.

Као што је случај са другим наукама и геодезија има
своје класичне дисциплине: геометријску геодезију,
физичку геодезију, математичку геодезију и динамичку
геодезију.

Међутим, у новије време формирале су се и нове
дисциплине :  сателитска геодезија ,  инерцијална
геодезија, поморска и космичка геодезија.  

2°. Интернационална сарадња. За геодетску теорију
неопходна је међуна-родна геодетска комуникација која је
формализована кроз Међународни савет научних унија -

ICSU (од енгл.: International Council of Scientific Uni-ons)
коју чини 25 чланица, а међу њима одговорна за
геодезију је Међународна асоцијација за геодезију – IAG
(од енгл.: International Association of Geodesy), као део
Интернационалне уније за годезију и геофизику – IUGG
(од енгл.: International Union og Geodesy and Geophysics,
(1919)), (Vaníček i Krakiwsky, 4). Оне су се почеле давно
формирати; тако је 1875 године у Паризу основана
Међународна организација за тегове и мере. Све ове
бројне међународне организације за разне области
геодезије значајно помажу државама и њиховим
националним удружењима.

3°. Националне организације. Проблеми глобалне
геодезије могу се решити само са интернационалном
сарадњом института који раде на националном нивоу,
заједно са неколико интернационалних служби (тачка 2°).
У неким земљама, владини или институти академија
наука (као што је у Русији Централни Научно-Истра -
живачки Институт Геодезије Аерофотоснимања и
Картографије – ЦНИИГАиК у Москви), као и униве -
рзитетски геодетски институти се активно баве
истраживањима (у Србији не постоје такви институти).
Државне годетске премере изводе геодетске управе
земаља преко децентрализованих институција (нпр.
Немачка), или преко централизованих агенција (нпр.
Аустралија, Канада и др.).

Постоје и бројне негеодетске институције које се у
току њихових специјалних пројеката дотичу геодетских
проблема.

4°. Геодетска пракса. Геодетска пракса је у појединим
државама углавном окренута потребама израде
топографских планова и карата, што има за последицу да
се остали геодетски радови изводе под вођством других
професионалних организација. Из истих разлога
геодетску праксу неких земаља воде државне
институције. Тако је, на пример, катастар у Русији под
Унутрашњим делима, а основне геодетске радове у
САД-у води Обалска геодетска служба (војска).

Слика 1 -  Повезаност геодезије са другим наукама
(Fig. 1 - Relation of Geodesy to other disciplines).

Сл. 2 - Међународна организација геодезије
(Fig. 2 - International organization of geodesy
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У Србији послове информацио-ног система катастра
води Републички геодетски завод Србије, а постоји и
приватна пракса са око 800 регистрованих радњи и
организација. Геодетска пракса захтева не само
геодетске научнике и инжењере - већ и техничаре и
помоћно собље.

5°. Геодетска професија. Као што је у тачки 4° речено
структура геодетских кадрова састоји се од научника,
инжењера, техничара - геометара и помоћног особља.

Геодетски научник по правилу мора имати
магистеријум или докторат наука, и то од универзитета
који нуди специјализацију у геодезији. 

Оквири знања научника морају покривати све теме из
геодезије.

Дипломирани инжењер геодезије2) је про фесионалац
који премошћује геодетске потребе између теоретичара
(научника) са једне, и техничара са друге стране. Стога
ова особа мора познавати језик обе групе, и бити
способна да са њима комуницира. Дипломирани инжењер
геодезије мора имати завршен факултет на којем је
геодезија водећа област, а треба да познаје теорију и да
има основну обученост техничара. Он мора бити
способан да пројектује и надгледа прикупљање
података, да изводи стандардне анализе, па чак и да
решава мање проблеме теоријске природе. 

Иначе, реч инжењер је латинског порекла, а данас
означава факултетски образованог стручњака који је
способан да самостално решава задатке из
инжењерства. 

Инжењер геодезије ,  по образовању између
техничара и дипломираног инжењера, је професионалац
који зна да ради мање сложене инжењерске задатке, као
што су: коришћење софтвера, прецизна мерења, мање
сложени прорачуни тачности, и сл., и да има рутину
техничара.

Геодетски техничар - геометар треба да има
диплому геодетске средње техничке школе или колеџа.
Он мора бити обучен за рутинско прикупљање разних
података, и да има извесног разумевања за то шта се са
подацома може урадити или је већ урађено.

6°. Литература. Образовање геодетских стручњака
свакако мора пратити одговарајућа литература. Осим
неопходних књига из разних дисциплина, којих је данас у
Србији и на Балкану врло мало, неопходни су научни и
технички часописи. Домаћих часописа у Србији нема, а

од интернационалних споменимо најбоље часописе:
- Journal of Geodesy - кога издаје ИАГ,
- Геодезия и аэрофотосемка - кога издаје

МИИГАиК из Москве,
- Геодезия и картография - кога издаје НЕДРА из

Москве.
7°. Структура и знање кадрова у геодетској пракси.

До масовне примене нових технологија однос броја
дипломираних геодетских инжењера и оста лих
геодетских стручњака (инжењера и техничара) био је у
нас приближно 1:4. Међутим, данас – када се скоро
искључиво користе савремене технологије у премеру тај
однос је довољно да буде 1:20 (Перовић, [7]). При томе,
знања дипломраних геодетских инжењера морају бити
врло висока, тј. у добром делу се приближити знањима
научника. 

4  ПРОЈЕКАТ И ЊЕГОВ ЗНАЧАЈ

Коначан документ пројектовања је пројекат, који
представља комплекс докумената, која садрже техничко-
економске аргументације, прорачуне, цртеже и обја -
шњења, неопходних при изградњи или рекон струкцији
предузећа, грађевине или објекта.

О пројектима овде неће бити детаљније речи јер је то
градитељима добро познато. Овде ће бити истакнут само
значај геодетског пројекта и то највише у светлу
његовог доприноса у  примени нових технологија. Ради
тога прво истакнимо његов садржај.

Пројекат геодетских радова, у зависности од фазе
израде техничке документације, нарочито садржи
податке:

- о тачности и поузданости геодетских мрежа;
- о методама мерења и снимања;
- о метролошком обезбеђењу геодетских

мерења;
- за обележавање тачака објекта;
- о експропријацији;
- о мерењима за контролу геометрије објекта по

фазама изградње;
- о осматрању тла и објекта у току градње;
- о геометрији нултог стања изведеног објекта;
- о контроли објекта у пробном раду;
- о контроли геометрије монтажних елемената;
- о стабилизацији тачака геодетских мрежа и

објекта;
- о поузданости и контроли мерења;
- о методама обраде и анализе мерења, и
- елаборат геодетских радова.
У многим случајевима нове технологије није

могуће примењивати у премеру без геодетског
пројекта. Разлог је недостатак стандарда, норми и
закона за њихову примену због сталног напретка тих
технологија.

Значај геодетског пројекта у примени нових
технологија у премеру биће истакнут кроз следећа два
пројекта које је аутор овога рада урадио. Пројекти су :

- [5], где је скраћено време снимања 3 пута; са 9 на 3
месеца, и други је

- [6], где је повећана тачност висина 4 пута ;
смањена грешка висина са 8 на 2 цм.

(У [6] је побољшана тачност мерења америчком
технологијом, јер према стандардима за путеве Србије

Сл. 3 - Међународна организација премера.
(Fig. 3 - International organization of surveying)

2 Творци учења по ″Болоњској декларацији″, који систем школовања је
примењен и у Србији, су избацили реч инжењер која се у свету користи
око две хиљаде година, и унели неке своје називе (мастер и сл.). Овде
морам истаћи да израз ″мастер″ многи замењују изразом ″магистар″,
што ни у ком случају није исто јер је магистар научно звање, а и
школовање за магистра траје две године дуже.  
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грешка висина снимљеног асфалтног пута мора бити
мања од 3 цм).

Напомена. За израду оваквих пројеката неопходна
су највиша знања из геодезије и нових технологија,
стога их не могу радити дипломирани геодетски
инжењери!

Међутим, овде треба напоменути да је аутор овог
чланка и у примени класичних технологија показао да се
добром организацијом може значајно скратити време
мерења чак и 4 пута, [9] и [10], а да се истовремено
добију резултати највише тачности [10].

5  САВРЕМЕНЕ МЕТОДЕ ПРЕМЕРА

Данас се скоро искључиво користе савремене тех -
нологије и методе геодетског преме-ра, а нарочито у
инжењерству где се граде објекти са све сложенијом
геометријом и строжијим толеранцијама, стога ће те
технологије овде бити приказане.

Савремене технологије припадају класи еле -
ктронских технологија ,  јер су мерни уређаји
електронски тако да се мерења изводе и региструју
аутоматски, а најчешће су и са уграђеним рачунским
програмима и софтверима тако да се велики део обраде
података изводи у самом уређају, због чега се овакви
уређаји у жаргону називају "црне кутије".

И код савремених технологија основне каракте -
ристике односе се на мерења и регистровања која се
изводе:

-  Aутоматски, или
-  Aутоматски у интеракцији са оператором.

Осим аутоматског мерења и регистровања савремене
технологије имају и друге предности над класичним, као
што су:

- Велики број мерења једне величине, и
- Великих број мерених величина.

Међутим, имају и неке недостатке, као на пример:
- Велики број непотребно мерених величина,
због чега се јавља проблем меморисања и
манипулације подацима, и друго

- Не може се увек мерити у карактеристичним
(потребним) тачкама објекта.

Неке од савремених технологија су:
- Глобални позициони систем (ГПС),
- Ласерски покретни системи за брзо снимање

(из летилица),
- Дањинска детекција (фотограметрија и 

сателитски снимци),
- Ласерски стационарни системи за прецизно 

снимање,
- Сателитска алтиметрија, и
- Тоталне станице.

ГПС технологијом се обезбеђује апсолутно и
релативно позиционирање. Због високе тачности, за
израду геодетске основе и геодетских контролних
мрежа у инжењерству користи се релативно позици -
онирање којим се обезбеђује тачност од 10-8 до 10-6.

Ласерско снимање из летилица. За ово је ко -
нструисан уређај FLI-MAP у којем је интегрисан ГПС,
инерцијални и ласерски систем, а карактерише га брзина
снимања од 120 000 тачака у секунди и за један сат
снимања до 100 км коридора ширине до 400 м са
густином 40-70 снимљених тачака/m2. На сл. 4 дат је
принцип FLI-MAP снимања.

Тачност координата (X, Y) у равни у односу на дате
– базне тачке је:

- са базним тачкама из WGS 84 са врло кратким
растојањима:....................3 cm,

- са базним тачкама из државне тригонометријске
мреже:................................5 cm, и

- са контролним тачкама удаљеним  до једног
километра:.......................2 cm.

За добијање захтеване тачности висина, боље од 3
cm, потребно је висински систем FLI-MAP 400 ослонити
на густо постављене референтне висинске тачке, на
сваких 2-3 км дуж коридора снимања. Тада се за ''тврде''
површине (бетон, асфалт и сл.) добија:

- тачност висина: ....................................  3 cm, и
- прецизност (''релативна тачност'') висина:

............... (1,5 – 2) cm.      
Тачност висина одређена је двема компонентама

грешке :
- систематском, реда :.................................  2-3 cm, и
- случајном (''прецизност'' висина), која је реда: 1,5 – 2 cm
Стационарна ласерска станица, сл 5, је уређај у коме

је интегрисан инерцијални и ласерски систем и користи
се за 3Д ласерско снимање инфраструктуре, споменика
културе, зграда, градилишта, индустријских и
рафинеријских постројења, запремина копова, и сл. На
сл. 6 приказан је ″облак″ тачака моста снимљеног
стационарном ласерском станицом приликом испитивања
на статичко оптерећење.

Основне карактеристике стационарне ласерске

Сл. 4 – Принцип ласерског снимања помоћу FLI-MAP-а.
(Fig.  4 -  Principle of FLI-MAP laser scanning) 

Сл. 5 – Стационарна ласерска станица

Сл. 6



станице су:
- брзина снимања: ........до 50 000 тачака/сек;
- тачност појединачних мерења на растојању 50 м: .

6 мм, и
- домет:.........300 м,
Даљинска детекција је наука и техника помоћу које

могу бити идентификоване и анализиране карактеристике
објекта без директног контакта .  Овде спадају
сателитски снимци и фотограмаетрија.

Фотограметрија је метода мерења којом се без ди -
ректног контакта, реконструишу положај, величина и
димензија објекта на основу фотографија. Дели се на
аерофото-граметрију и терестричку – блиско -
предметну фотограметрију.

Тачност тачака снимљених фотограметријом на
објекту је:

- аерофотограметријом:.. . . . . .  може се постићи
тачност од 5 см;

- блископредметном фотограметријом:  ......... може се
постићи тачност од 1 мм.

Данас имамо и дигиталну фотограметрију -
засновану на обради дигиталних слика. Њоме се може
постићи нешто већа тачност.

Сателитски снимци данас доступни купцима су са
највишом резолуцијом 0,60 м; мада постоје снимци са
резолуцијом 0,20 м и 0,06 м који имају знатно већу цену и
још увек нису доступни купцима. Тачност тачака објекта
добијених на основу сателитских снимака који имају
највишу резолуцију 0,60 м је реда 1-2 м.

6  ПОТРЕБНА НАУКА И МЕТОДЕ ОБРАДЕ
МЕРЕЊА
Наука која се користи у решавању задатака инже -

њерске геодезије углавном је везана за карактеристике
метода мерења, тј. за класичне односно савремене
методе, односно за поља примене инжењерске геодезије.

Данас су у математичкој обради мерења неопходне
како класичне методе:

- стандардне статистичке методе,
- основни линеарни модели,
- теорија подударности,
- методе оптимизације (стохастичке и 

детерминистичке),
- структурна анализа грешака, и сл.,

тако и савремене:
- савремене статистичке методе

(робусне и сл.),
- мешовити линеарни модели,
- нелинеарни модели,
- стохастички процеси, 
- временске серије,
- калманови филтери,
- колокација, и сл.

Све методе које се тичу линеарних и нелинеарних
модела дате су на српском језику у монографији:

- Метод најмањих квадрата (Перовић, 2005, 10); 
и на енглеском у њеном преводу

- Least Squares (Перовић, 2005, 11).

7  ИНЖЕЊЕРСКИ ПРИСТУП
Аутор овога рада посебно истиче да је у геодезији још

од старог Египта (пре 7000 година) преко старог Рима до
данас у геодетским радовима увек коришћен ин -
жењерски приступ који се састоји прво у исцрпном
проучавању датог задатка и изналажењу најбољег
решења за његов глобални део и најбољих решења за
његове поједине делове.

У инжењерском приступу аутор овог рада
првенствено издваја три основна питања:

Зашто - како - колико ?!
Инжењеру мора бити потпуно јасно зашто се објекат
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Сл. 7 – Шематски приказ две
основнe етапe инжењерског

решавања задатака
(Fig. 7 - Two main phases of

engineering task solution method)



(задатак) ради, како се он у неком смислу може што
боље урадити, а да то што мање кошта. Стога се
инжењерски принцип може дефинисати кратко са:

"што боље" и  "што јефтиније" !
Ова два захтева су опречна јер што боље доводи до

скупљег, а што јефтиније - до лошијег објекта (решења).
Компромис између ова два  опречна захтева ,  уз
испуњење одређених услова, је оно што називамо
оптимално решење.

У инжењерском приступу могу се издвојити две

основне етапе: 1) претходна анализа (студија) и 2)
пројекат, чији се прикази дају шематски на сл. 7.

8  АНАЛИЗА ГЕОМЕТРИЈСКИХ
ДЕФОРМАЦИЈА ОБЈЕКАТА
Једна од области примена геодезије у инжењерству у

којој се над инжењерским објектима постављају најс -
трожији захтеви у погледу геометријских толеранција су
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Сл. 8 - Дизајнирање хибридних система; Шематски приказ сталног праћења бране помоћу ГПС
(Fig. 8 - Hybrid system design; GOCA-Principle of dam monitoring)

геометријске деформације великих и по својим захтевима
специфичних обеката. То повлачи коришћење таквих
технологија и метода мерења  којима се обезбеђује
највиша тачност геодетских мерења, као и коришћење
највиших знања за обраду и анализу мерења и њихових
функција којима се описују геометријске карактеристике
објеката.

Као типичан пример којим се ово илуструје је стално
праћење понашања бетонских брана, сл. 8. Контролна
геодетска мрежа бране састоји се од тачака основне
мреже постављених на стабилном тлу (црвеним
троуглови на сл.), и од тачака бране (жути троуглови на
сл.), на којима стално стоје ГПС пријемници и стално
региструју сигнале са сателита ГПС система (GOCA
пројект, 12, развијен на Универзитету примењених наука

у Карлсруеу). Међутим, овде има и тачака које се
повремено (у епохама) одређују (на сл. 8 нису приказане)
тако да су ово хибридне конфигурације које су неопходне
због заштите од нестанка или оштећења ГПС пријемника. 

Вектори резултата мерења координата тачака бране
у одређеним временским интервалима су релизације
случајног процеса понашања бране, а пошто се тај
процес циклички понавља - током 24 часа, сезонски и
годишње, то се он може описивати моделима временских
серија. 

У анализи помјерања, брзине и убрзања коришћен је
метод најмањих квадрата (L2 норма), метод најмање
апсолутне суме (L1 норма) и метод Калманових
филтера.



На слици 9 графички је покретним срединама
приказано изравнање L1 нормом дво-дневних (18-ог и 19-
ог јуна 1999) временских серија тачке бр. 4532 објекта. Са

графика 9, нарочито са графика за осу H – који је означен
црвеном бојом, очигледно се уочава целодневна
зависност, тј. 24-сатна периодичност ″дисања″ бране.
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Сл. 9 – Графички приказ покретним срединама изравнања L1 нормом временских серија тачke објекта. (Fig. 9 - Visualization and
robust L1-norm online moving average smoothing of object point time series during monitoring)

Систем за сталну контролу и узбуну заснован на
ГПС-у – GOCA (од енгл.: GPS-based Оnline Control and
Alarm System) прво обезбеђује основне мере које се тичу
временских серија и функција положаја
тачке објекта .
Други приоритет су тродимензионална помјерања,
брзина и убрзање тачке . При томе је у
процедури Калманофог филтера коришћен вектор стања
прелаза:

Модел (1) се може проширивати, нпр. са утицајима
пражњења и пуњења језера, температурним утицајима и
сл., али о томе овде неће бити речи.

За сваку тачку објекта дефинише се критични
вектор стања за померање, брзину и убрзање. За
статистичко откривање хаварије тестирају се
функције чисто геометријских деформација. 

На основу резултата Калмановог филтерисања
прорачунава се вероватноћа алармирања. Ако једна од
ових вероватноћа пређе дати праг, GOCA аутоматски
даје звучни сигнал за аларм.(1)

Сл. 10 – Померање,
брзина и убрзање тачке

10  оцењени помоћу
модела Калмановог

филтера (1) за период
од пет седмица.

(Fig. 10 - Displacement,
velocity and acceleration

series for point 10
estimated by the Kalman

filter model (1) for a period
of five weeks)



-  слегања: ....................................................... ±10 mm;
3. За грађевине за регулацију (преливи, одвод.

базени, евак. испусти, резервоари):
-  испирање/ерозија/наноси:................. ±(0,06-0,15) m.
Без оваквих стандарда није могуће правити

геодетске пројекте !
И поред силне аутоматизације нема ″абра-кадабра″

решења у геодезији!
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За илустрацију, на слици 10 приказано је померање,
брзина и убрзање тачке 10 на згради школе у рудничкој
области у Reisbach-у, Немачка, оцењене помоћу
Калманових филтера у временским серијама од пет дана.
Потпуне деформације срачунате су на основу 40000
мерења у опажаном периоду од 02. 08. 1999. до 07. 02.
2000. коришћењем полинома трећег реда заснованих на
изравнању помоћу L1 норме, чији су сумарни резултати
дати у табели 1 горе.

9.  ПРОБЛЕМИ ГЕОДЕЗИЈЕ
У ГРАДИТЕЉСТВУ

Овде ће бити речи само о научним и проблемима
струке на овдашњим просторима.

У примени геодезије у градитељству постоје две
групе проблема; једна потиче од геодезије, а друга од
гредитељства.
Геодетски проблеми су следећи:

- није одређен геоид,
- нису урађени закони о премеру новим ин -

струментима и технологијама,
- нису урађени пратећи стандарди за примене

нових инструмената и технологија,
- није решен начин повезивања геодетских мрежа

одређених новим технологијама,  
са старим – државним мрежама, и

- није решена трансформација координата из
аналогног облика (планови и карте) са дефо -
рмисаним садржајем у нумерички облик са
недеформисаним садржајем.

Осим закона, за решавање свих осталих питања
неопходна су висока научна знања из геодезије.
Међутим, надлежни државни органи (ово су државна
питања!) не ангажују ,  или спорадично ангажују,
геодетске научнике без којих та питања није могуће
решити.
Проблеми од градитељства, у овом случају су:

- недостајуће толеранције за објекте, и
- недостајући стандарди тачности за премере

објеката.
Стога аутор овога рада за ову прилику износи неке

стандарде САД; то су: 95% (2RMS) стандарди тачности за
тачке објекта (Accuracy Requirements for Structure Target
Points)  13:

1. За бетонске конструкције (бране, евак. објекти,
затварачи, улазне грађевине):

- дуготрајно померање: ..........................±(5-10) mm,
- релативна краткотрајна померања (пукотине,

спојеви):......................................................±0,2 mm,
- вертикална стабилност/слегања:................±2 mm;
2. За насипе, насуте бране, обалске насипе:
-  косина/стабилност круне: ......................±(20-30) mm,
-  осовина круне: .......................................±(20-30) mm,

Табела 1 - Укупне и просечне промене деформације.
(Table 1 - Total deformations and average deformation rate)

Укупне деформације Највеће промене деформације

Север 0,18 м 1,5 мм/дан

Југ 0,19 м 2,0 мм/дан

Висина 1,23 м 20 мм/дан
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НЕЛЕГАЛНА ИЗГРАДЊА 
У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 

- (НЕ)МОГУЋНОСТИ 
РЈЕШАВАЊА ПРОБЛЕМА

Резиме:
Нелегална изградња на територији Републике Српске и у земљама у окружењу постоји деценијама уназад. Претпоставка је
да ће легализација нелегално изграђених објеката бити комплексан и дуготрајан процес који је потребно рјешавати са
више различитих аспеката, као и нивоа власти с циљем добијања очекиваних резултата.
Овај рад приказује резултате истраживања о нелегално изграђеним објектима и спроведеним процесима легализације у
општинама Републике Српске. Истраживање је засновано на подацима добијеним анкетним испитивањем надлежних општ-
инских служби за послове просторног уређења, а имало је за циљ да:

● идентификује приближан број нелегалних објеката на територији Републике Српске
● процијени ефекат општинских одлука о легализацији које су донeсене у складу са постојећом законском регулативом
● процијени могућности локалних самоуправа за рјешавање наведених проблема, као и да буде база за даља  

истраживања за унапређење тока легализације и спречавање нелегалне градње у будућности.

Кључне ријечи:
Нелегална изградња, легализација, законска регулатива, локална самоуправа

SUSTAINABLE URBANIZATION 
AND UNSUSTAINABLE

PSEUDOURBANIZATION
Summary:
Illegal construction is widespread and durable phenomena in Republic of Srpska as well as in neighboring countries. We can assume
that legalization of illegally constructed buildings will be complex and long-lasting process which needs to be addressed from several dif-
ferent aspects and authority levels, in order to get expected results.
This paper shows results of research about illegally constructed buildings and conducted legalization processes in municipalities of Re-
public of Srpska. Research is based on data obtained through survey of competent municipal departments responsible for urban plan-
ning in municipalities of Republic of Srpska, with the main goals:

● to identify approximate number of illegal buildings on the territory of Republic of Srpska
● to evaluate results of the municipal decisions on legalization
● to assess capacities of the municipalities to resolve stated problems, as well as to serve as basis for future researches on impro  

vement of the legalization processes and prevention of the future illegal construction.

Key words: 
Illegal construction, legalization, legal framework, local authorities

Прилог струци
УДК 624.05(497.6 Република Српска)



1. УВОД
Нелегална насеља, као и нелегална изградња су

широко распрострањена и дуготрајна појава, како у нашој
земљи, тако и у региону. Ратна дешавања 90-их година
условила су повећане миграције становништва и додатно
повећање нелегалне изградње. С обзиром на то да је
Босна и Херцеговина земља потписница Бечке декла -
рације о неформалним насељима у југоисточној Европи,
2002. године је дефинисан неопходни законски оквир и
приступило се процесу легализације нелегалних објеката и
то на начин да свака општина донесе своју одлуку о
легализацији. Понуђена законска рјешења (Закон о
уређењу простора, "Сл.гласник" бр. 84/02), након седам
година примјене, нису донијела очекиване резултате.

Република Српска заузима површину од 25.053
квадратна километра или 49% територије Босне и
Херцеговине на којој, према званичним процјенама4 из
2004. године, живи 1.471.529 становника. Република
Српска је територијално подијељена на 63 општине,
тачније састоји се из 61 општине и два града, Бање Луке
и Источног Сарајева (чине га општине: Источни Стари
Град, Источна Илиџа, Источно Ново Сарајево, Пале,
Соколац и Трново). Република Српска има два нивоа
власти, и то, локални - општина и град (Бања Лука и
Источно Сарајево) и централни - република.

Овај рад се базира на истраживању5 спроведеном у
општинама Републике Српске и бави се феноменом
нелегалне изградње са циљем да се процијени:

● приближан број нелегалних објеката на тери -
торији Републике Српске

● ефекат општинских одлука које су доношене у
складу са постојећом законском регулативом

● могућност локалних самоуправа да квали фи -
ковано рјешавају наведене проблеме 

Анкета која је основ предметног истраживања,
прослијеђена је у све 63 општине Републике Српске.
Иако је из истраживања видљива велика заступљеност
нелегалне изградње, на позив да учествују у предметном
истраживању су се одазвале 33 општине (52,3% од
укупног броја општина у Републици Српској).  Наведене
33 општине заузимају територију од 14.686,7 км2, што
чини 59,3% територије Републике Српске.  У Републици
Српској живи 1.471.529 становникa  док  у општинама у
којима је вршено истраживање, према подацима који су
прикупљени, живи 937.296 становника, што чини 62,8%
од укупног становништва Републике Српске. Видљиво је
да су, са сва три посматрана аспекта (број општина,
територија и становништво), истраживања вршена на
узорку већем од 50%. 

2. НЕЛЕГАЛНО ИЗГРАЂЕНИ ОБЈЕКТИ

Нелегално изграђени објекти присутни су у 97%
анкетираних општина у Републици Српској, или тачније у
32 од 33 општине  (Слика 1). Овдје је потребно
напоменути да, с обзиром на узорак и укупан број
општина,  наведена 3% носи само једна општина -
општина Источни Мостар. Предметна општина има 500
становника што у односу на број становника осталих
истраживаних општина износи свега 0,05%.

Као што је већ наведено, у предметном истраживању
учествовале су 33 општине, међутим у дијелу
истраживања који се односи на нелегалну изградњу
многе општине које су одговориле на анкету немају
ажурне податке о нелегалној изградњи. Уколико није
познат тачан број нелегалних објеката, од општина је у
анкети тражена процјена тог броја, али се показало да
36% општина није у могућности ни да процијени број
нелегалних објеката. 
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4 Преузето са http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/ORS/Pages/DetaljiServisa.aspx?ItemId=2&srcList=A2CCDFE2-EC83-438D-A097-96558E660DEC
5Истраживање је урађено у другој половини 2009.године у оквиру пилот пројекта „Урбана интеграција неформалних насеља у општини
Приједор“ који је имплементирао Савез општина и градова Републике Српске, у сарадњи са Мрежом асоцијација локалних власти југоисточне Ев-
ропе (НАЛАС) и уз подршку ГТЗ-а (Њемачке агенције за економски развој). Покретање и имплементацију пројекта иницирао је велики број неле-
гално изграђених објеката и насеља у ужем и ширем региону, као и параграф VI Бечке декларације у којем је наведено да ће “Урбана, социјална и
економска интеграција нелегалних насеља, унутар цјелокупне градске структуре, бити кључни фактор у припремању за приступ ЕУ”.

Слика 1. Број нелегалних објеката 
по општинама
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У графикону на слици 1. видљиво је да је највећа

заступљеност нелегално изграђених објеката у граду
Бањој Луци (41%). Анализирајући број становника
утврђено је да у граду Бањој Луци живи 33% обрађиване
популације. Однос броја становника и броја нелегално
изграђених објеката показује да је у Бањој Луци на 1000
становника изграђено 66,41 нелегалних објеката.
Утврђено је да број нелегалних објеката по становнику
веома варира без обзира на то да ли је ријеч о великим
или малим општинама (Табела 1). Намеће се питање да
ли су прослијеђени подаци неадекватни или је рад
општинских органа, на бољи или лошији начин, сузбијао
нелегалну изградњу?

Табела 1. Однос броја нелегалних објеката 
на 1.000 становника 

У 21 општини која је доставила податке живи 675.813
становника, а процјењује се да има 36.884 нелегално
изграђених објеката, тачније на 1.000 становника 54,58
нелегална објекта. Ако добијене податке примијенимо на
територију цијеле Републике Српске која има 1.490.993
становника, произилази да у њој има  81.375.12
нелегално изграђених објеката.

3. ОДЛУКЕ О ЛЕГАЛИЗАЦИЈИ

Легализација подразумијева накнадно издавање
рјешења о урбанистичкој сагласности, накнадно
издавање одобрења за грађење, односно рјешења о
привременом задржавању грађевина изграђених без
одобрења за грађење, у складу са одредбама Закона о
уређењу простора ("Службени гласник Републике
Српске", број 84/02 – Пречишћени текст, 14/03 ,112/06 и
53/07). Закон о уређењу простора (чл. 92. ст.3.) предвиђа
сталну могућност легализације бесправно изграђених
објеката, за које инвеститор може накнадно прибавити
урбанистичку сагласност и грађевинску дозволу, уколико
су испуњени услови утврђени планом и законом. 

У складу са Законом о уређењу простора6, свака
општина на територији РС била је у обавези да донесе,
на нивоу своје територије, одлуку о легализацији
бесправно изграђених објеката у року од шест мјесеци од
ступања на снагу важећег закона. Општине су наведене
одлуке доносиле у складу са локалном проблематиком и
спроводиле их мање или више успјешно. Анкета је
показала да, од 33 истраживане, три општине наведену
одлуку нису донијеле.   

Приликом доношења одлука о легализацији, 77%
општина предвидјеле су одређене финансијске олакшице
и поједностављену техничко-инвестициону документацију
и 70% општина предвидјеле су финансијске олакшице у
виду смањења ренти и трошкова уређења.

У општинама у којима су предвиђене олакшице, у
процесу легализације, на приближно сваких 320
становника, поднесен је један захтјев за урбанистичку
сагласност, док у општинама у којима одлука није
предвидјела олакшице, на приближно 500 становника,
поднесен је један захтјев.

У општинама у којима су предвиђене олакшице у
процесу легализације, на приближно сваких 620
становника, издато је одобрење за грађење, док у
општинама у којима одлука није предвидјела олакшице,
на приближно 3160 становника,  издато је једно
одобрење за грађење.

Легализација у општинама на територији Републике
Српске спроводи се веома споро и редуковања су врло
скромна.  

6Члан 155. :
„Општине и градови обавезни су да одлуку из члана 92. став 4. донесу у року од шест мјесеци од ступања на снагу За-
кона о измјенама и допунама Закона о уређењу простора (″Службени гласник Републике Српске″ број 53/02).
Одлуком из става 1. одредиће се рок за подношење захтјева за накнадно издавање рјешења о одобрењу грађења, од-
носно рјешења о привременом задржавању грађевина изграђених без одобрења за грађење, који не може бити дужи од
шест мјесеци од дана ступања на снагу одлуке.
Одлуком из става 1. одредиће се да се постојање бесправно изграђене грађевине утврђује искључиво аерофотограме-
тријским снимком, који је општина, односно град, дужна да обезбиједи прије доношења одлуке из става 1.
Рјешењем о привременом задржавању бесправно изграђене грађевине, у смислу става 2, одредиће се да се бесправно
изграђена грађевина привремено задржава, најдуже до коначности рјешења о урбанистичкој сагласности за изградњу
грађевине или за друге радове ради привођења земљишта трајној намјени одређеној одговарајућим планским докумен-
том.
Рјешењем из претходног става одредиће се да се за привремено задржану грађевину укидају ограничења из члана 92.
став1., осим ограничења која се односе на накнаду у случају уклањања грађевине.
Одлуком из става 1. одредиће се услови под којима се изградња грађевине, започета без одобрења за грађење до дана
снимања аерофотогр. снимка из става 3., може се завршити, и тако изграђена грађевина привремено задржати у
смислу става 4.
За бесправно изграђене или започете грађевине, за које власник не поднесе захтјев за накнадно издавање рјешења о
одобрењу грађења, односно рјешења о привременом задржавању, до рока одређеног одлуком из става 1. и 2., или тај
захтјев буде правоснажно одбијен, као и за грађевине започете без одобрења за грађење послије дана снимања аеро-
фотограметријског снимка из става 3., донијеће се рјешење о рушењу грађевине по члану 138. тачка 8. односно 9.
овог закона.
Одлуком из става 1. одредиће се висина, рокови и начин плаћања накнада за потребе легализације, односно привреме-
ног задржавања грађевина по основу уређивања, прибављања и коришћења грађевинског земљиште“

Назив 
општине

Број 
нелегалних

објеката

Број 
становника

Бр.нел.обј.
/1000 стан.

Бања Лука 15.000 225.844 66.41

Приједор 5000 100.000 50,00

К.Дубица 700 32.000 21,87

Модрича 1.000 28.700 34,84

Челинац 1.270 18.354 69,19

Костајница 500 8.000 62,50 

Осмаци 60 8.000 7,50

Трново 80 3.700 21,62

Ист. Дрвар 7 240 29,16

Све општине
(21 општина
која је доста-
вила податке)

2579,0 756.442 3,41
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Анализа прикупљених података наводи на закључак

да, у општинама које одлуком о легализацији нису
предвидјеле олакшице, одзив нелегалних градитеља је
веома мали и самим тим број легализованих објеката
незнатан.

Такође видљиво је да је, у периодима док су
наведене одлуке биле на снази, знатно повећан одзив
нелегалних градитеља, али да сам резултат добијања
одобрења за грађење није донио веће резултате.
Произилази да је већина нелегалних градитеља, од
легализације одустала, негдје у средини поступка.
Неопходно је провјерити наведене чињенице, као и
узроке одустајања власника који су већ били одлучили да
започну процес легализовања својих бесправно
изграђених објеката.

4.  КАПАЦИТЕТИ ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА 
ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА 
НЕЛЕГАЛНЕ ИЗГРАДЊЕ

4.1. Људски ресурси
Приликом анализе броја запослених у локалним

самоуправама утврђено је да је у просјеку на 1000
становника запослен 3,41 службеник у административној
управи на територији Републике Српске (Табела 2). Веће
општине су, по овом питању, рентабилније, јер се, на
много већи број становника, запошљава један службеник
у локалној самоуправи. Видљива је, такође, нерента -
билност малих општина, као што је Источни Дрвар, гдје је
запослено 13 радника  у локалној самоуправи, а укупан
број становника је 240. Међутим, поставља се питање да
ли локалне самоуправе, које имају три запослена
службеника на хиљаду становника, могу адекватно да
испуњавају  тражене послове.

Табела 2. Број запослених у локалним самоуправама 
на 1.000 становника

Анализом броја запослених службеника на издавању
документације за изградњу објеката (урбанистичке
сагласности и одобрења за грађење) у свим општинама,
показало се, да општине са 21000 становника и општине
са 240 становника, имају по једног запосленог радника на

издавању документације за изградњу. У просјеку на
територији Републике Српске, на 1000 становника
запослен је 0,131 службеник на издавању одобрења за
грађење. 

Табела 3. Број запослених грађевинских инспектора

У просјеку на  територији Републике Српске на 1000
ста новника долази 0,038 запослених службеника на
пословима инспекције грађења (Табела 3.). Интересантно
је да 28% општина нема стално запосленог ни једног
грађевинског инспектора. Такође видљиво је и да градови
средње величине, који имају и преко 30.000 становника,
имају  запосленог само једног инспектора. 

4.2.  Подлоге за израду планске документације

Израда просторних и урбанистичких планова данас је
практично незамислива без дигитализованих геодетских
снимака. Основа за добијање ажурне дигиталне подлоге,
са стварним стањем изграђених објеката на терену, је
картиран аерофотограметријски снимак.

Приликом анализе добијених података анкетним
испитивањем, утврђено је да 97% општина посједује
одре ђени аерофотограметријски снимак, а да, приближно
50% посједује снимак из 2004.године. Приближно 15%
општина посједује снимке снимљене послије 2004.године,
што свакако представља добар предуслов за преглед и
увид у стварно стање изграђености наведених општина.
Насупрот томе, око 15%  општина има последње аеро -
фотограметријеске снимке, старе 25 година. Такви сни -
мци свакако не могу бити добар основни корак у процесу
урбанизације наведених општина.

Истраживање је показало да 55% општина посједују
некартиране наведене снимке, што у практично значи да
је снимак неупотребљив за израду просторних и урба -
нистичких планова. Укупно 39% истраживаних општина
посједује ажурне дигитализоване геодетске подлоге које
се користе за израду просторних планова.

5. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Нелегална изградња на територији Републике Српске
и земaља у окружењу постоји већ деценијама. Прет -
поставка је да ће легализација  бесправно изгра ђених

Назив 
општине

Број 
запослених 
у општини

Број 
становника

Број запосле-
них на1000
становника

Бања Лука 694 225.844 3,07

Прњавор 135 50.000 2,70

К.Дубица 100 32.000 3,12

Нови Град 90 31.144 2,89

Шамац 63 21.000 3,00

Осмаци 35 8.000 4,37 

Трново 21 3.700 5,67

Љубиње 33 5.000 6,6

Ист. Дрвар 13 240 54,16

29 општина
које су
доставиле
податке

2579,0 756.442 3,41

Име 
општине

Број запос.
грађ.

Инспектора

Број

становника

Бр.грађ. 
инс./1000

становника

Бања Лука 9 225.844 0.039

Прњавор 2 50.000 0.040

К.Дубица 1 32.000 0,031

Нови Град 1 31.144 0,032

Шамац 1 21.000 0,047

Осмаци 0 8.000 /

Трново 0 3.700 /

Љубиње 0 5.000 /

Ист. Дрвар 0 240 /

Све
општине

36 937.296 0,038
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објеката бити комплексан  и дуготрајан процес који је
потребно рјешавати са више различитих аспеката, као и
нивоа власти, у циљу добијања очекиваних резултата. 

Република Српска која има 1 490 993 становника, по
процјени  има 81 374 нелегално изграђена објекта.
Нелегално изграђени објекти налазе се у 32 од 33
истраживане општине. Једина општина која нема
заступљену нелегалну изградњу је Источни Мостар, који
има 500 становника, што у односу на број становника
осталих истраживаних општина, износи 0,05%.

На територији Републике Српске, у просјеку на 1000
становника, запослено је 3,41 радника у админи стра -
тивној управи. У Граду Бањој Луци на 1000 становника
запослено је 3,07 службеника, док у малим општинама,
као што је  Источни Дрвар, на 1000 становника имамо
запослених 54,16 радника у локалној самоуправи.
Постојећи број грађевинских инспектора није довољан
за сузбијање ни постојеће, а нарочито будуће нелегалне
изградње.

Иако су, у складу са Законом о уређењу простора,
све општине биле у обавези да дониесу одлуку о лега -
лизацији бесправно изграђених објекта, у 9% општина
наведена одлука никад није била на снази. Општине су
различито приступиле процесу доношења наведених
одлука  и, самим тим, су и резултати били веома ра зли -
чи ти. Општине које су се у својим одлукама одредиле за
одређене финансијске олакшице, имају  знатно боље
резултате од осталих општина, али свеукупно пос -
матрајући, број легализованих објеката је веома мали и
свакако далеко од очекиваног.

Истражено је постојање аерофотограметријских
снимака који представљају основ, како за добијање
ажурних геодетских подлога, тако и за увид у стварну
изграђеност у општинама. Наведени снимци, када се
картирају, представљају полазиште за израду потребне
планске документације. Уочено  је да 97% општина по -
сједује одређен аерофотограметријски снимак што је
одличан показатељ, међутим, даљим истраживањем
уочава се веома мали број општина који их је картирао
(39%) и самим тим аерофотограметријски снимци у овим
општинама су практично без употребне вриједности, а
катастарске подлоге које посједују су већ застарјеле. 

Наведени подаци показују да проблематици неле -
галне изградње треба приступити на што
свеобухватнији начин. На нивоу државе, између
осталог,  неопходно је припремити одговарајућа
документа: закон о лега лизацији или кориговати
постојеће прописе из области грађевинског земљишта,
планирања и изградње и других области којима би се
регулисало питање нелегалних објеката, донијети
стратегију о санацији и интеграцији нелегалних објеката
и насеља у постојећа урбана ткива, као и, националну
стамбену политику. 

Такође, обез бједити подршку локалним властима за
припрему пријава за приступање међународним
фондовима, јер недостатак финансијских средстава
јесте један од узрока немо гућности рјешавања
проблема. На локалном нивоу уво дити облике
партиципације становништва, организовати јавне
расправе, обучавати, охрабривати и оспосо бља вати
локално становништво да учествује у овим акти -
вностима. Наведене мјере би помогле да се, поред
рјешавања проблема постојеће, спријечи и будућа
нелегална изградња. 
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ОРГАНИЗАЦИЈА КОМУНАЛНИХ
ДЈЕЛАТНОСТИ У ПЕРИОДУ

ТРАНЗИЦИЈЕ
Резиме:

Политиком квалитета, сталном бригом о корисницима, информисањем о проблематици и значају комуналних услуга,
може се постићи да се код корисника пробуди интерес за подизање и одржање квалитета услуге. Потребно је да сви
схватимо да су комунална предузећа услужни сервис који реално кошта. У таквим условима локалне заједнице неће бити
у позицији да нереалним цијенама бране кориснике услуга на рачун комуналних предузећа, него да омогуће да комунална
предузећа постану профитни центри. Транзиција комуналних предузећа представља један од највећих изазова од чијег
успјеха зависи и напредак локалних заједница. Међутим, транзиција је болан процес који прати низ непожељих ефеката
који укључују смањење броја запослених и велика улагања у модернизацију система. Што прије се крене у тај процес
повећаће се ефективност и ефикасност пословања и то ће довести до крајњег циља “комунално предузеће - профитни
центар“.

Кључне ријечи: 
комуналне услуге, транзиција, интерес корисника, јавно комунално предузеће

ORGANIZATION OF UTILITY 
SERVICES IN TRANSITION PERIOD 

Summary

Quality policy, take care of customers, information about the problem and the importance of utility services can be achieved that
the user wakes up interest in raising and maintaining quality services. You need to understand that all utility companies serving
the service that real costs. In such conditions, local communities will not be in a position to defend the unrealistic prices of ser-
vice users at the expense of utility companies, but to allow utility companies to become profit centers. Transition of utility com-
panies is one of the biggest challenges whose success depends on the progress of local communities. However, the transition
was a painful process that follows a series effects that include reducing the number of employees and large investments in the
modernization of the system. As before the start of this process will increase the effectiveness and efficiency of operations and
it will lead to the ultimate goal, “Utility company profit – center”

Key words: 
utilities, the transition, users interest, utility company



тек привремено олакшање. Потпуна санација захтијева
стручну анализу и структурне промјене, које се могу
остварити само путем одговарајуће стратегије. 

Комунална предузећа комуницирају на овај или онај
начин са великим бројем корисника. Корисници су по
правилу незаинтересовани за проблеме са којима се
комунална предузећа сусрећу, што је добрим дијелом и
резултат слабог обавјештавања од стране комуналног
предузећа. Не тако мали дио потрошачког тијела сматра
да су комунална предузећа „машине за узимање пара“. 
Треба имати на уму да свака наша акција изазива
реакцију потрошачког тијела. Реакција потрошачког
тијела очекивано је негативна у случају појаве грешака
или пада квалитета услуге, а очекивано позитивна у
случају побољшања у систему пружања услуге. Међутим,
у пракси се може десити неочекивана негативна реакција
на побољшања, што је резултат недовољне
обавијештености и „старих навика“ потрошачког тијела.
Реакција потрошачког тијела увијек касни у односу на
акцију која је проузрокује. Ова кашњења могу бити и по
неколико мјесеци. С обзиром на сложеност и значај
успостављања квалитетних односа са корисницима
услуга, комунална предузећа морају да изграде приступ у
сфери односа са потрошачима. Про-активни приступ се
ослања на скуп активности које комунално предузеће
чини на пољу информисања и едукације првенствено
запослених у комуналном предузећу, а затим и
потрошача-корисника комуналних услуга, као и на пољу
побољшања сопственог система.

Ре-активни приступ се базира на добро устројеном
рекламационом поступку, управљању конфликтним
ситуацијама, ефикасном теренском раду и, наравно,
правовременом и сврсисходном извјештавању како
корисника услуга, тако и менаџмента комуналног
предузећа.

Тржишно пословање предузећа подразумијева
уважавање свих чињеница наведених на претходним
страницама, што значи да се комунална предузећа
морају понашати у духу стратегијског менаџмента, да би
могла да задовоље очекивања својих потрошача.
Међутим, оснивање комуналних предузећа има своје
специфичности, које су исте или сличне у свим
државама. Закон о комуналним дјелатностима каже да
локална заједница за обављање комуналних дјелатности
оснива јавно комунално предузеће које је дужно да
обавља дјелатност која му је повјерена. „Комуналне
делатности за чије је обављање услов обезбеђење
јединственог техничко-технолошког система (производња
и испорука топлоте) поверавају се само једном
предузећу.“ Из ове законске обавезе произлази
формирање комуналног предузећа, али предузећа које се
мора прилагођавати датом тржишту и датим
околностима. 

Кроз само оснивање, комунална предузећа постају
специфична, јер у принципу имају монополски положај на
датом тржишту. Међутим, то не значи да могу да се
понашају тако да се не обазиру на своје окружење,
односно своје потрошаче. Комунална предузећа се
оснивају као јавна предузећа, која обављајући јавну
функцију на профитабилној основи, морају остваривати
добит, да би њихов опстанак и развој имао смисла.
Локална заједница даваоцима комуналних услуга даје на
управљање и одржавање комуналне објекте и уређаје
неопходне за обављање дјелатности. Средства за
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1. УВОДНА НАПОМЕНА

Процес организовања представља најосјетљивију
фазу постојања предузећа. Значај организације на нивоу
предузећа се огледа у иницирању и усмјеравању
промјена које треба да донесу одговарајуће резултате.
Постоје бројни приступи и теорије организације који се
користе за рјешавање начина организовања предузећа,
али се ниједан од њих не смије и не треба користити
изоловано. Примијењени модел неће бити реалан и
предузеће може упасти у замку да донесе теоретски
добру организацију, али неспроводиву у пракси, која
може имати погубне посљедице за пословање. Није
довољно да се једним приступом донесе организација, а
да се притом не узму у обзир и неки други приступи, јер
ниједан приступ није довољно савршен да би се само
помоћу њега ријешио одређени економски проблем и
успоставила добра организација предузећа. “Да би се у
томе успело, потребно је поћи од свеопште повезаности
појава и објеката у реалном свету, те зависно од циља
посматрања, користећи се позитивним достигнућима
разних наука, формирати одговарајуће критеријуме и
принципе проучавања.”

2. УРУШАВАЊЕ КОМУНАЛНИХ СИСТЕМА
Са урушавањем социјалистичког уређења почео је да

се урушава и комунални систем који је постојао пуних
пола вијека. Распадање социјалистичких институција као
што су планска привреда и једнопартијски политички
систем било је праћено увођењем тржишта и
плуралистичких односа. Тешкоће транзиције које Босна и
Херцеговина није могла да избјегне на глобалном плану
мултиплицирале су се у локалним заједницама.
Изгледало је најједноставније демонтирати комунални
систем и замијенити га класичном локалном само -
управом, али пракса није оправдала очекивања. 

У систем локалне самоуправе уграђене су
демократске форме, али тај процес још увијек траје. Неке
локалне самоуправе су остале неразвијене, ослоњене на
неформалну моћ – све као што је и прије било, а у неким
је дошло до великих побољшања, тако да је тај процес
још увијек неуравнотежен. Такво стање је довело до
препуштања комуналних предузећа тржишном
пословању у коме се она нису могла снаћи, јер су
набављала ресурсе по тржишним условима, а своје
услуге продавала по цијенама одређеним од стране
локалних заједница.

Држава их није ослобађала јавних прихода, тако да
су та предузећа почела да производе губитке. У једном
моменту се поставило питање каква корист произлази за
државу ако се само још више продубљава криза у раду
ових предузећа, а она су са већинским државним
капиталом. Из овога је проистекло да је санација
комуналних предузећа први корак који се мора
предузимати. Санација обухвата све елементе неопходне
за оздрављење предузећа. Из самоуправног система је
преузето да се пословно оздрављење постиже
финансијском ињекцијом за покриће акумулираних
губитака. Била је, у ствари, битна куповина социјалног
мира кроз задржавање великог броја запослених,
задржавање контроле цијена без обзира на
нефункционално пословно понашање. Међутим,
покривање губитака без стручне анализе узрока доноси
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обезбјеђивање комуналних услуга се обезбјеђују из
цијена комуналних услуга. 

Цијена треба да осигура довољан приход који ће
покрити укупне трошкове који су настали пружањем
услуга и да осигура унапређење постојећих општинских
објеката и опреме, односно треба да буде цијена са
покрићем свих трошкова. Према закону: „Скупштина
одређује јединицу мјере и метод формирања цијена, а
давалац услуга израчунава цијену за комуналне
производе и услуге.“ У пракси локална заједница
одређује услове под којима се врши производња и
промет дате комуналне дјелатности и начин формирања
цијена дате комуналне услуге, односно висину цијене без
обзира на калкулацију. Комунално предузеће је дужно да
обезбиједи трајно и несметано пружање комуналне
услуге, одређеног квалитета и у датим роковима. 

3. ОРГАНИЗАЦИОНИ ПРОБЛЕМИ У  
ФУНКЦИОНИСАЊУ КОМУНАЛНИХ 
ПРЕДУЗЕЋА

У процесу организације комунална предузећа морају
ријешити основне проблеме у фукционисању, а односе се
на:

утврђивање ерегетске ефикасности,
побољшање односа са корисницима,
наплату испоручене услуге,
рекламације на квалитет услуге.

Енергетска ефикасност. Показатељи енергетске
ефикасности изражавају однос (коефицијент)
„енергетског излаза“, приказаног у бројиоцу (који у овом
случају представља неки параметар комуналне услуге) и
„енергетског улаза“ приказаног у имениоцу (који изражава
количину енергетских ресурса употријебљених да би се
остварио тај излаз). Математички посматрано, енергетска
ефикасност расте са повећањем излаза за дати улаз, или
са смањењем улаза при датом излазу.

У техно-економским анализама „енергетски излаз“
обично се приказује кроз одабрани параметар услуге.
Енергетски улаз представља се неким од параметара
који одражавају енергетске ресурсе утрошене за пружање
одређене услуге. Извори енергије, у општем смислу,
дијеле се на необновљиве изворе енергије (НРЕС), као
што су угаљ, гас, нафта, и обновљиве изворе енергије
(РЕС), као што су биомаса, водотокови, вјетар, соларна и
геотермална енергија. 

Енергетски улаз обично обухвата четири фазе
трансформације енергије и свака од њих је праћена
одређеним губицима енергије: 

обезбјеђивање примарне енергије, 
трансформација примарне енергије у тип енергије
који користи потрошач, што укључује и коришћење
или одлагање свих нуспроизвода насталих кроз дати
поступак, 
пренос енергије до мјеста коришћења и 
коришћење енергије у постројењима која се користе
за пружање одређене врсте комуналне услуге.

Смањење губитака који настају од извора примарне
енергије до пружања одређене услуге повећава
енергетску ефикасност цјелокупног процеса енергетске
трансформације. Овај захтјев постао је окосница развоја

нових технологија, односно модернизације комуналних
система.

Побољшање односа са корисницима. Комунална
предузећа комуницирају на овај или онај начин са
великим бројем корисника. С обзиром на сложеност и
значај успостављања квалитетних односа са
корисницима услуга, комунална предузећа морају
створити одговарајући приступ у сфери односа са
потрошачима. Он се ослања на скуп активности које
предузеће чини на пољу информисања и едукације
првенствено запослених, а затим и потрошача-корисника
услуге, као и на пољу побољшања сопственог система.  

Наплата испоручене услуге. Пројекат фактурисања и
давања информација о стању на рачунима корисника је
врло важан организациони проблем у комуналним
предузећима. Фактура је саставни дио комуналне услуге,
па према томе својим квалитетом утиче на квалитет
комуналне услуге. Квалитетна фактура сигурно неће
значајно поправити неквалитетну услугу, али је сигурно
да неквалитетна фактура може покварити утисак о
квалитету добро обављене комуналне услуге. Уредност,
прегледност, тачност и визуелни идентитет фактуре
треба да буде на првом мјесту. Корисници увијек треба
да добију одговор на сљедећа питања: стање укупног
задужења, датум и износ посљедње прокњижене уплате.
Организовање активног сервиса за пружање наведених
информација корисницима услуга омогућује једноставно
и брзо информисање и изазива задовољство, што у
крајњем утиче на проценат наплате. Рекламације.
Евиденција рекламација у многим комуналним
предузећима се често уопште не води, а уколико се и
води, углавном се ради о папирној евиденцији, која је
неадекватно и непотпуно вођена или се губи. Процедуре
у оквиру рекламационог поступка су нејасне, како
потрошачима тако и запосленим у комуналном
предузећу. Критеријуми за евидентирање су неу -
једначени и непрецизни, а класификација рекламација се
не врши. Иако су рекламације веома бројне, статистичке
анализе су ријетке и тешко се изводе, због начина
вођења евиденције или потпуног изостанка евиденције
рекламација. 

У погледу нивоа рекламација користе се процјене и
интуитивни закључци, што може довести до грешке у
процјени обима и тежине проблема. Рекламација се
третира као непожељна, а не као у одређеној мјери
неизбјежна појава и прије свега извор скоро бесплатних,
а веома често драгоцјених информација. Рекламације
могу указати на потенцијалне проблеме и помажу у
њиховом сагледавању и лоцирању. Из тих разлога
рекламације захтијевају посебан третман, пријем и
примјерено реаговање. Руковање рекламацијама треба
да складно обједини низ активности: 

пријем путем телефона, писма, личног контакта, 
евиденција (датум, вријеме, ко, гдје, који обрачун,
остали релевантни подаци)
класификација, 
праћење по статусу (неријешена, прихваћена,
одбијена), 
рјешавање, 
обавјештавање (корисника и управе). 

С циљем ефикасног процесирања рекламација,
неопходно је одредити инстанце за рјешавање
рекламација, на примјер: 
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референт за рекламације, 
комисија за спорна питања,
управа.

4. ИЗБОР ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ 
КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА 

Анализом екстерне околине, односно СWОТ
анализом су идентификоване прилике и пријетње у
околини, односно кључне чињенице и будући догађају
који би могли позитивно и негативно да утичу на
комунална предузећа у наредном периоду.

- Снага комуналних предузећа се огледа у
капацитетима који једини на подручју градова могу
квалитетно и уредно да снабдијевају грађане комуналним
услугама. 

- Слабост комуналних предузећа се огледа у
застарјелој мрежи кроз коју се губе велике количине
енергије и на тај начин се угрожава финансијска
стабилност. 

- Прилика комуналних предузећа је да квалитетном
услугом обезбиједе задовољство корисника услугом и на
тај начин повећају број потрошача и степен наплате. 

- Опасност се огледа у модернизацији за нову опрему
за коју су потребна велика финансијска средства која се
не могу обезбиједити у кратком временском року. 

Анализом интерне околине дефинисане су
унутрашње снаге које треба искористити и слабости које
се требају отклонити у наредном периоду. Сви
функционални проблеми су обухваћени наведеном
организацијом, тако да су се формирали сектори и
службе који омогућују најбоље функционисање
комуналних предузећа у датим околностима. У пракси је
примијењена модерна функционална структура
организације, са тачно дефинисаним радним мјестима,
описом послова и организацијом ланца одговорности.

УМЈЕСТО ЗАКЉУЧКА
Вријеме је битан економски показатељ који у

примјени организационих теорија и модела има велики
значај, јер посматрати предузеће у једном одређеном
тренутку не значи да је тај тренутак фиксан и да се сви
економски показатељи у том тренутку залеђују. Све се
креће и мијења, и све те промјене морају се узимати у
обзир при доношењу одлука о организацији које треба да
побољшају пословање предузећа. „Најбоље што се може
учинити у условима неизвјесности тржишта јесте
утврђивање ранга прихода и трошкова, као и
опредјељење релативних шанси за стицање мање или
веће добити.“

За успјешно увођење оптималне организације
предузећа у сваком моменту се мора располагати тачним
и благовременим информацијама, односно имати на
располагању сва постојећа знања. Примјена знања
омогућује раст и развој предузећа, јер је „врхунски циљ
политике предузећа максимирање добитка у дугом року
зато што је остварење тог циља услов за вјечити
опстанак предузећа“.

Правилним интерним економисањем и организацијом
комуналних предузећа која не формирају цијену услуге по
тржишним, него социјалним условима, може се полагано
напредовати и ићи ка смањењу годинама кумулираног
губитка. 

Користећи се мислима Џона Котера, потребно је
процес модерне организације темељити на чврстим
основама и пратити сваки корак у одржавању постигнутог
нивоа квалитета услуге топлотне енергије, да би се
предузеће ослобађало зависности од комуналне
заједнице, јер „За већину нас боље је да одмах почнемо
да учимо како да се носимо са променама, да развијамо
потенцијал који поседујемо и да нашим организацијама
помогнемо у процесу тран сфо рмације“.



савремено градитељство година II, број 04 - 2010

076
СЈЕЋАЊЕ НА ВЕЛИКАНА ГРАЂЕВИНСКОГ КОНСТРУКТЕРСТВА

Стогодишњица рођења 
академика Бранка Жежеља

Ове године (14. марта) навршило се сто година од
рођења академика професора Бранка Жежеља,
грађевинског инжењера, једног од најистакнутијих
градитеља пониклих на нашим просторима. Његов опус
није непознат широј јавности, али оно што јавност зна о
њему представља само површан језик фактографије.
Међутим, стваралаштво Бранка Жежеља карактеришу
дубина и комплексност, тако да његова остварења у
највећем броју случајева представљају само финалне
секвенце интелектуалног напора једног инжењера,
истраживача, проналазача и научника. Жежељ је био
инжењер-научник у области грађевинског констру ктерства,
гдје је потпуно нормално да свако научно истраживање
буде крунисано или проналаском или изведеном
грађевином. Другим речима, у Жежељевом случају
стваралачки процес је по правилу увек следио линију идеја
– истраживање (студија) – пројекат (или проналазак) –
реализација.

Поводом стогодишњице његовог рођења, у Институту
ИМС у Београду је 28. и 29. октобра 2010. године одржан
Међународни научно-стручни скуп под називом
„Истраживања, пројекти и релизације у градитељству“, где
је поднето више реферата о врло богатом и изузетно
значајном научном, преданом, новаторском и стручном
раду академика Жежеља, који га сврставају у сам врх
сваког грађевинског конструктерства друге половине 20.
века.

Поред тога, на скупу је поднет и већи број саопштења
његових сарадника и следбеника, из читаве бивше СФРЈ,
који су углавном, уз њега, његове идеје и креативна
остварења, данас израсли у признате и познате
конструктере.

Време после Другог светског рата, које се може узети за
почетак деловања Бранка Жежеља као инжењера и

научника, представља изузетно значајан историјски период
у развоју модерног градитељства – период који на нашим
просторима каракерише рађање и развој тзв.
преднапрегнутог бетона. Слободно се може рећи да
Жежељ код нас симболизује ту савремену градитељску
технику и технологију, пошто је он, између осталог, аутор
оригиналног система преднапрезања ИМС – Жежељ.
Развој овог система започео је педесетих година прошлог
века и он је био основа на којој су реализовани не само
Жежељеви, него и импресивни објекти других грађе винских
конструктера.

Од педесетих година прошлог века надаље Жежељ је
практично потпуно посвећен преднапрегнутом бетону и
његова врхунска конструктерска и научноистраживачка
остварења су управо на том пољу. А то је превасходно
поље вансеријских кострукција мостова и хала, односно
зграда од преднапрегнутог бетона, које су по правилу биле
резултат стваралачког процеса који је, као што је већ
речено, започињао од идеје да би преко студијско-
истраживачке фазе коначно резултирао пројектом и
реализацијом пројекта.

● Жежељ - градитељ оставио је иза себе објекте од којих ско ро 
сваки доноси неку новину у области грађевинског кон структерства

Mост преко Дунава код Бешке
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Бранко Жежељ је увек био активно присутан при
грађењу објеката које је пројектовао, што треба сматрати
потпуно логичним, пошто је у највећем броју случајева, осим
аутора и пројектаната конструкције, он био и носилац
технологије грађења. Наиме, он је један од ретких
градитеља у нас који је своје објекте конципирао на бази
логичне тријаде материјал-конструкција-технологија, што
значи да је увек имао на уму да се оптимална кострукцијска
решења у области пред напрегнутог бетона, а што
подразумева добијање си гурних, рационалних, естетски
допадљивих и трајних објеката, остварује само онда када је
та тријада оптимално задовољена.

Жежељ – градитељ оставио је иза себе објекте од ко јих
скоро сваки доноси неку новину у области грађе винског
конструктерства. На пример, бетонски мост преко Тисе код
Титела каракерише виртуозни начин извођења главног –
речног дела моста, који карактерише фазно грађење и, уз
примену преднапрезања, вишеструка трансформација
статичког система. При грађењу лучног моста преко Дунава
у Новом Саду (познатог „Жежељевог моста“ порушеног
током НАТО бомбардовања 1999. године) већи лук тог
моста није бетониран на класичној скели, већ је први пут у
свету као скела за његово извођење примењена посебна
лучна конструкција (својеврстан лучни мост) састављена од
бетонских монтажних елемената. Преко тог „лучног моста“
распона 108 м, Жежељ је показао да се у принципу и лучни
мостови великих распона могу изводити без скела. Поред
тога, на том мосту први пут је примењен и поступак
преднапрезања земљишта.

Познати мост преко дунава код Бешке истиче се својом
укупном дужином од 2.250 м, као и величином средњег
отвора од 210, којим се премошћује речно корито, који је
једно време представљао рекордни распон на подручју
бетонских мостова тзв. конструкције без скеле – применом
тзв. конзолног поступка заснованог на оригиналним
Жежељевим принципима преднапрегнутих затега.

И објекте типа хала изведене по Жежељевим зами -
слима карактерише већи број новина у односу на
дотадашња мање-више стандардна конструкцијска решења. 

Не улазећи у навођење њихових посебности, овде ћемо
само набројати следеће објекте тога типа изведене од
преднапрегнутог бетона: хала ваљаонице бешавних цеви у
Сиску, хале фабрике каблова у данашњој Јагодини, машинске
хале у Железнику, хале у бродоградилиштима у Сплиту и
Бијелој. Међутим, на овом месту се ипак као посебне морају
истаћи хале – хангари решеткастих кровних конструкција у
Задру, као и позната Хала 1 Београдског сајма. У првом

случају се ради о објектима који се у техничко-технолошком
смислу на нашим просторима сматрају првенцима на подручју
тзв. „лифтовања“ бетонских конструкција, док је у другом
случају реч о објекту са базном конструкцијом у виду кружне
куполе која се у области грађевинског констру ктерства убраја
у остварења антологијског карактера. Пројекат ове бетонске
куполе, у оквиру које главни конструкцијски елемент
представља предна прегнути прстен „сандучастог пресека“,
заснива се, између осталог, и на спроведеним
експерименталним истра жи вањима. 

Наиме, с обзиром на то да се радило о вансеријској
конструкцији, пре почетка грађења објекта израђен је и
испитан модел у размери 1:10, преко кога је добијен увид у
понашање конструкције под оптерећењем. На крају, али и не
на последњем месту у Жежељевом конструктерском опусу,
треба поменути и његова два система грађења зграда. Реч
је о Монтажном скелетном (систем ИМС) систему од
преднапрегнутог бетона и о Систему 50 који је конципиран
на бази идеје о примени релативно малог броја претходно
израђених констру кцијских и других елемената, од којих ће
се, по жељи, ск ла пати зграде различитих облика, висина, па
и намене. Другим речима, идеја је била да се добију
флексибилни и „отворени“ монтажни системи грађења, који
ће омогућити велику слободу у пројектовању, односно који
ће пружати најшире могућности урбанистичког и
архитектонског изражавања.

Ваља истаћи да су вишеспратне зграде у Бањој Луци
пројектоване и изведене у Жежељевом систему (систем
ИМС – Жежељ) показале високу отпорност на дејства
земљотреса погођених 1969. и 1981. године. Један од првих
радова проф. Жежеља је објекат бетонског моста на Врбасу
у Бањој Луци у непосредној близини тврђаве Кастел.

О академику професору Бранку Жежељу, као изузетном
човеку и ствараоцу, носиоцу великог броја домаћих и
међународних признања, биће сигурно речи и у другим
приликама. Јер, протоком времена у стручним и научним
круговима сигурно ће се све више сагледавати његова
значајна улога у развоју конструктерства, не само на нашим
просторима већ и шире. Наиме, када се данас, са већ
сасвим довољне историјске дистанце, анализира његов
стваралачки опус, а посебно валоризују реа лизовани
објекти, видеће се да су то у великом броју случајева били
објекти какви се у то време нису градили ни у
најразвијенијим земљама. Зато Бранко Жежељ несумљиво
спада у светски врх градитеља. 

Проф. др Михаило Мурављов, дипл. инж. грађ.
Проф. др Мирко Аћић, дипл. инж. грађ.
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Аутопут Градишка - Бања Лука требао би да буде
пуштен у саобраћај  средином 2011. године, а послије
изградње моста преко ријеке Саве и успостављањем
везе са  аутопутем Загреб - Београд,  биће то најкраћа и
најбржа путна веза с Европом.  

По ријечима директора Јавног предузећа "Аутопутеви
Републике Српске" Душана Топића, аутопут Градишка –
Бања Лука је подијељен у двије фазе. 

- Прва фаза, која је финансирана домаћим
средствима, од Гламочана до Маховљана, скоро је
завршена, Обављен је технички преглед јер су неки
дијелови те дионице урађени прије неколико година.
Идеја је да се што раније створе услови да се тај дио
пусти у саобраћај. Значи, завршено је 5,7 километра
аутопута гдје је обављен технички преглед, а извођач
радова је у завршној фази отклањања недостатака. У
завршној фази је и изградња споја овог дијела аутопута
са постојећим магистралним путем. Прикључак
Маховљанској петљи на стари пут Градишка-Бања Лука
је завршен, и очекујемо да ће овај дио аутопута бити
пуштен  у саобраћај до краја године – истакао је Топић
додајући да ће се, док се не изгради мост на Сави,
саобраћај одвијати преко постојећег граничног прелаза  у
Градишци.

Говорећи о плановима за изградњу аутопутева у
Републици Српској, Топић је рекао да „планови за
изградњу, са или без „Штрабага“ остају исти“. 

- План је изградња мреже аутопутева, а то је мрежа
од пет дионица, које тек треба да се граде, плус шеста,

односно нулта,  дионица Бања Лука – Градишка која је
већ у току изградње.  Од ових пет, да посјетим, двије су
приоритетне  и за њих је већ обезбијеђена пројектна
документација. Конкретно мислим на дионицу Бања Лука-
Добој и дио коридора 5Ц који пролази кроз Републику
Српску, од Добоја до Модриче, односно Јакеша у дужини
од 46 километара. Сљедећи приоритети су три путна
правца: Бања Лука - Купрес или Гламоч, па даље за
Сплит, други је Бања Лука - Нови Град па даље за
Хрватску и трећи је Модрича, односно Шамац - Бијељина
и граница према Србији. То су три правца за коју немамо
комплетну пројектну документацију у овом моменту.
Значи, израда студијске документације показала би
оправданост и избор најбољег коридора – појаснио је
Топић. .

Коментаришући раније најаве да ће дио аутопута
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Најкраћа и најбржа 
путна веза са свијетом

Маховљанска петља
Маховљанска петља се гради кредитним средствима

Европске банке за обнову и развој. Ријеч је о износу од
21 милион евра, плус пет милиона Европске комисије
неповратних средстава. Изградња ове петље  почела
је у априлу ове године и предвиђено је да се тај посао
оконча за 24 мјесеца, значи, до априла 2012. године.
Грађевинско педузеће „Нискоградња“ из Лакташа на
овом градилишту радове изводи задовољавајућом
динамиком.



бити пуштен у саобраћај у октобру ове године,  директор
ЈП "Аутопутеви Републике Српске" је оцјенио да је једино
реално да се аутопут отвара по појединим дионицама: 

- Најраније може да буде пуштена у саобраћај
дионица које је већ изграђена, дионица од Гламочана до
Маховљана. Друга фаза радова је у изградњи и
подијељена је у три уговора са различитим извођачима и
степен завршености је различит, односно динамика
радова, што значи да се и поменута три дионице неће
завршити у исто вријеме.  Тако да и ту имамо могућност
пуштања аутопута у фазама, од петље до петље, у циљу
да се прво отвори за саобраћај изграђена дионица, а
друго због растерећења постојећег саобраћаја на
магистралном путу Градишка - Бања Лука. То је рецимо,
један од мотива и за пуштање ове прве фазе  - значи да
се пут, који је изграђен прије неколико година, пусти у
саобраћај што претпоставља и његово редовно
одржавање, значи почиње да „живи“. Други мотив је, када
се заврши прва фаза, да ће се знатан дио саобраћаја
преусмјери  из центра Лакташа. 

Досадашњу активност изградњу аутопута обављало
је Јавно предузеће „Путеви Републике Српске, а од
1.6.2009. године, Јавно предузеће  „Аутопутеви РС“. 

- По закону, све активности  изградње аутопута треба

да пређу на ЈП „Аутопутеви“ и споразум о томе сачињен
је у марту ове године. Међутим, споразум не може преко
ноћи, само потписом да заживи и ријеше све.  Ту  су
административне процедуре, јер постоји десетак
међународних уговора које су ЈП „Путеви РС“ потписали
са Европском инвестиционом  банком и Европском
банком за обнову и развој,  за кредитирање изградње
аутопута Бања Лука – Градишка. Те уговоре треба да
пребацимо на  „Аутопутеве“, па онда све уговоре са
извођачима и надзорима, а за то је потребно вријеме.
Процедуре банака су у томе веома осјетљиве, што значи
да је пренос административних уговора формално још
увијек у току, мада смо суштински преузели све послове
јер је и колегама у „Путевима“, са којима, иначе, имамо
одличну сарадњу, у циљу  да дио обавеза и послова
пребаце на ЈП „Аутопутеви“.  Пренос надлежности, у
стварти, се одвија у ходу. Што  се тиче кадровске
попуњености, за ових годину и по дана, број запослених
са седам повећали смо на 10. Надамо се да ћемо до
краја године имати још пет нових колега. Неопходно је
попуњавање по свим секторима, да би могли квалитетно
радити и одговорити на све задатке – рекао је директор
Јавног предузећа "Аутопутеви Републике Српске" Душан
Топић. Горана Станаревић Кењало
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Мост на Сави
Када је ријеч о изградњи моста на Сави,  директор

Јавног предузећа "Аутопутеви Републике Српске"
Душан Топић је рекао да се мало касни у односу на
планирану динамику, а како je ријеч о међудржавном
пројекту, ситуација је нешто  сложенија. Хрватска је,
како је рекао, веома заинтересована, не само за овај
мост, већ за цијели правац нашег аутопута, јер би у
будућности та саобраћајница требало да иде ка југу,
односно према Гламочу, Ливну, па све до Сплита. 

- Сад смо се поново вратили на ту тему и у току је
израда пројектне документације, јер се све финансира
попола, што је иначе и пракса када су овакве грађевине
у питању. Очекујемо да ће документација бити готова
до прољећа идуће године, када ће се створити услов за
расписписивање тендера – истакао је Душан Топић.

Аутопут Е 661 Градишка - Бања Лука у изградњи
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Јавно предузеће „Путеви Републике Српске“, са 65
запослених, углавном високообразованих кадрова,
управља путном мрежом коју чини 1.781 километар
магистралних и 2.183 километра регионалних путева, што
укупно износи 4.191 километар.

Ову основну путну мрежу увећава и 227 километара
локалних путева који су, посебним одлукама Владе
Републике Српске, проглашени битним за фун кци онисање
укупног саобраћаја на територији Српске и предати ЈП
„Путеви РС“ на управљање. 

У периоду 1997-2004. године Републичка дирекција за
путеве, односно ЈП „Путеви РС“ као правни сљедбеник
Републичке дирекције за путеве, преузело је обавезу
дјелимичног одржавања кључних дијелова локалне путне
мреже у општинама које нису биле у могућности да саме
финансирају ове радове. 

- С обзиром на тренутну ситуацију, може се
констатовати да садашњи степен изграђености путне
мреже на цјелокупној територији Републике Српске није
задовољавајући, с обзиром на то да је на 100 квадратних
километара изграђено свега 16,5 километара маги стра лних
и регионалних путева,  што је знатно испод просјека бивше
СФРЈ. Тренутно је то у Словенији 30,5, а у Хрватској 31
километар путева на 100 квадратних километара. Овакав
незадовољавајући степен из грађености је посебно изражен
у подручју граничних општина - истакао је за „Савремено
градитељство“ директор Јавног предузећа „Путеви
Републике Српске“ Младен Лазендић.

ЈП „Путеви Републике Српске“ учествује у „Развојном
програму Републике Српске“. У току 2005. године тим
инжењера овог предузећа урадио је студију под називом

„Рехабилитација путне мреже“, која садржи развојне
приоритете путне мреже Републике Српске. 

Лазендић је нагласио да студија садржи 55
дионица магистралних и регоналних

путева у укупној дужини од 1.100

километара, које ће  у по тпуности бити рехаби литоване. 
- Од тих 1.100 километара, 39 дионица је магистралних

путева у укупној дужини од 820,652 км, а 16 дионица је
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Проширење магистралног пута М16
Пројекат обухваћен Програмом Владе РС у

вриједности 35 милиона марака је проширење девет
километара магистралног пута М16, Бања Лука –
Клашнице, чиме ће се добити простор за физичко
раздвајање коловозних трака и значајно повећати
безбједност у саобраћају - рекао је директор „Путева РС“
Младен Лазендић и додао да су у току припремни
радови.

Ово проширење ради се на дужини од девет
километара и то од приједорске петље до споја са новим
аутопутем, односно до хотела „Ћубић“ у Гламочанима.

- Тренутно се раде припремни радови сјече шибља и
проширивања насипа за проширење магистралног пута.
Јавна набавка је завршена, а за извођача је изабрано
предузеће „Нискоградња“ из Лакташа, са којим је
потписан и уговор. Радови би по уговору требало да трају
годину дана од почетка извођења - казао је Лазендић и
појаснио да се ради проширење пута за 4,5 метара, а
радиће се и комплетна расвјета у дужини од девет
километара.

Младен Лазендић још је појаснио да су велико
саобраћајно оптерећење (око 20.000 ПГДС - просјечни
годишњи дневни саобраћај), густа изграђеност са
великим бројем пословних садржаја и сваке године све
већи број саобраћајних несрећа са посљедицама по лица
и материјалном штетом, само неки од разлога да се на
наведеној дионици изгради физичко раздвајање
коловоза по смјеровима, те проширење раздвојених
коловоза, затим да се изврши обострана расвјета,
адекватна одводња и потребно опремање пута.

ПРЕДСТАВЉАМО

„ПУТЕВИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“
Јавно предузеће

● Изградња нових и одржавање 4.191 километара постојећих путева



регионалних путева у укупној дужини од 333,867
километара. Ова рехабилитација врши се према урађеној
листи од 2007. до 2011. године, а комплетан програм
инвестирају ЕИБ, EBRD и Свјетска банка у укупном износу
од око 80 милиона евра. Могу да кажем да су све дионице
рађене по динамичком програму. Један број дионица,
планираних за 2011. годину, већ је урађен, тако да нам за
наредну годину остаје седам дионица - нагласио је први
човјек ЈП „Путеви РС“ и додао да ће  се рехабилитацијом
1.100 километара путне мреже умногоме подићи ниво
квалитета и регионалних и магистралних путева. 

- Јавно предузеће „Путеви Републике Српске“
усредсријеђено је на одржавање магистралних и
регионалних путева. Одређене инвестиције се фина нсирају
средствима из републичког буџета, плус средства из
Развојног програма РС за инфраструктуру. Доста пројеката,
у вриједности од 200 милиона марака, финансирани су из
тог програма. Неки пројекти још трају, а многе смо привели
крају, као што је „Трајно рјешење клизишта Чемерно“ у
вриједности 75 милиона, тунел „Стамболчић“  у вриједности
15 милиона марака и нова траса пута према Палама,
односно регионални пут Р446, Лукавица – Загони – Јасик –
Пале и пројекат вриједан 15 милиона марака. То су
најзначајнији пројекти из поменутог развојног програма -
појаснио је директор Лазендић. 

С обзиром на то да санације и реконструкције мостова

и тунела нису обухваћене Развојним програмом РС за
инфраструктуру, финансирају се средствима  „Путева
Републике Српске“. 

- Мостови и тунели у Републици Српској грађени су
прије тридесетак и више година и у лошем су стању.
Проблем нам представља што за те објекте не посједујемо
никаву документацију, јер се сва до кументација, до рата,
налазила у Сарајеву. Све се ради наново, испитујемо
носивост мостова и на основу тестирања добијамо
потребну документацију. Примјера рада, испитивањем
моста у Карановцу поред Бање Луке, показало се да
носивост више није 40, већ 20 тона. Управо из тих разлога
планирана је изградња новог моста на поменутој локацији.
Пројекат је завршен и, судећи по свему, радови ће почети
на прољеће идуће године - појаснио је Лазендић. 

Планови за наредну годину, како је рекао Младен
Лазендић, јесу пројекти обухваћени Програмом Владе
Републике Српске. То су, по његовим ријечима, проширење
маги стралног пута М16, Бања Лука – Клашнице, у Зворнику
санација и рехабилитација путне мреже у вриједности 13,5
милиона марака, а пројекат „Трајно рјешење клизишта
Чемерно“ требало би да буде завршен 2011. године, као и
тунел „Стамболчић“ . 

Припремили Наталија Кострешевић
Горана Станаревић Кењало 
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Пројекат „Трајно рјешење
клизишта Чемерно“

Радови на пројекту трајног рјешавања клизишта
Чемерно на магистралном путу Гацко – Фоча теку
планираном динамиком. Укупна вриједност цијелог
пројекта износи 75 милиона марака, а финансира се из
Развојног програма Владе Републике Српске. Радови су
започети у септембру 2008. године, а извођач је
предузеће „Интеграл инжењеринг“ из  Лакташа. По
уговореној динамици, пројекат би требало да буде
завршен 2011. године. Радови се изводе на четири
дионице трасе пута: прва дионица, од мјеста Врба до
одвајања за превој Чемерно дужине 780 м у потпуности
је завршена и пуштена у саобраћај, као и друга дионица,

од одвајања за превој Чемерно до улазног портала
тунела Чемерно дужине 1.500 метара, осим хабајућег
слоја асфалта, одбојне ограде, хоризонталне и
вертикалне сигнализације. На овој дионици завршен је,
пројектом предвиђени, мост.

- Радови  су почели и на трећој дионици, од излазног
портала тунела Сурдуп у дужини од 500 метара, као и на
четвртој дионици, од краја великог моста у Трновој луци
до спајања са постојећим путем према Тјентишту (Фочи)
у дужини од 820 метара. Пројекат „Чемерно“ садржи два
моста. Мост на другој дионици трасе је у потпуности
завршен, а почела је изградња великог моста „Трнова
Лука“, дужине 396 метара и висине 40 метара. Пројектом
су предвиђена и два тунела, тунел „Чемерно“ и тунел
„Сурдуп“ -појаснио је директор ЈП „Путеви Републике
Српске“ Младен Лазендић.

Младен Лазендић,
директор ЈП "Путеви РС"



Разговарала Горана Станаревић Кењало

� Шта за највећи град Републике Српске (РС)
значи изградња аутопута Бања Лука – Градишка,
аутопута према Добоју, односно копча на коридор
5Ц и шта поменуто повезивање може да донесе
Бањoj Луци у привредном, економском и ту -
ристичком смислу?

Давидовић: Мрежа путева, међусобна повезаност
градова, ентитета или држава, те повезаност са
сусједним државама, изузетно је значајна. Ово је
посебно битно за Бању Луку, која је политички,
културни, економски и привиредни центар Републике
Српске. Нови аутопут Градишка – Бања Лука, те
аутопут Бања Лука – Добој и веза са коридором 5Ц
умногоме ће допринијети бољој повезаности града са
осалим дијеловима Републике Српске и БиХ, као и
њена повезаност са путном мрежом сусједних
земаља, а тиме и са Европом. Овим ће бити ра -
стерећени постојећи магистрални и регионални

путеви. У свим плановима значајна је изградња
заобилазнице око Бање Луке јер су раније изграђени
западни и источни транзит изгубили карактер
заобилазнице и постали градске саобраћајнице. И
коридор 5Ц и аутопут Бања Лука – Градишка свакако
ће допринијети већем интересовању туриста и
пословних људи. 

Зна се какви су путеви у европским земљама и да
се многи не одлучују на путовање управо због лоше
саобраћајне комуникације. Аутопут Градишка – Бања
Лука, односно Окучани - Бања Лука, сасвим сигурно ће
привући већи број туриста који ће пролазити према
Јадранском мору, али и задржавати се у Бањој Луци.
Према томе, то је једна нова,  развојна шанса јер
велике инвестиције стварају могућност отварања
нових радних мјеста и упо шљавање већег броја пре -
дузећа.

� Највећи град Српске је доживио грађевински
бум. Како оцјењујете квалитет градње, са аспекта
заштите објеката од сеизмичких утицаја?
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ИНТЕРВЈУ Драгољуб Давидовић, градоначелник Бање Луке

Аутопут ће Бању Луку
приближити Европи
� Мрежа путева је нова, развојна шанса јер велике инвестиције стварају могућност
отварања нових радних мјеста и упошљавање већег броја предузећа - истакао је у
интервјуу за „Савремено градитељство“ градоначелник Драгољуб Давидовић  



Давидовић: Бања Лука је, сасвим сигурно, добила
једну нову позицију, постала је административни
центар РС. С повољном географском позицијом и
капацитетима које има, постала је привлачна за живот,
а порастао је и број становника. То свакако по дра -
зумијева и велики број инвеститора. Квалитет градње
регулисан је законским прописима, а њихову примјену
на републичком, односно локалном нивоу, морају
спроводити одговарајућа тијела. Могуће је да постоје у
закону одређени недостаци, када је у питању квалитет
изградње објеката, које евентуално треба отклонити.
На примјер, право инвеститора да именује надзорни
орган на изградњи објекта и слично. Градска управа, у
својој надлежности, предузима све што јој закон
омогућава да квалитет изградње објеката буде, по
свим основама, квалитетан.

Сви они који учествују о овом ланцу изградње, од
пројектанта, до оних који ревидирају пројекат и врше
надзор над изградњом, стављају своје потписе којима
гарантују да су објекти изграђени у складу са законом,
прописима и важећим стандардима. Имам повјерења у
све њих, али мислим да морају исказати још више
одговорности и озбиљности, јер, не дај боже да се
нешто деси, све би их стигла одговорност.

� У посљедњих осам година у Бањој Луци су
изграђени многи инфраструктурни објекти. Да ли
се равномјерно улаже у град и село?

Давидовић: Ми се трудимо, у границама реалних
могућности, да изградимо нове саобраћајнице, а
постојеће одржавамо и повежемо све дијелове града.
Ипак, на територији Бање Луке многе саобраћајнице,
мислим на урбани дио, треба потпуно реконструисати
јер не задовољавају својим капацитетом и стандардом
које пружају у саобраћају. Уложили смо значајна
средства да и приградска и сеоска подручја ква -
литетније повежемо са градом. Илузија је разми -
шљати о развоју сеоског подручја и задржавању
становништва на селу, ако не постоји основна
комунална инфраструктура, добре саобраћајнице,
водоснабдијевање и снабдијевање електричном
енергијом. Све остало, на неки начин, долази само по
себи. Управо због тога смо на сеоском подручју, за
осам-девет година, изградили више од 700 ки -
лометара квалитетних асфалтних путева и може се
рећи да је скоро сваки заселак на теритoрији града
повезан са другим дијеловима. То даје нову шансу
становништву, јер тамо гдје је инфраструктура
ријешена, живот се буди. Чињеница је да се у села
десетинама година није улагало и зато настојимо да
становништво стимулишемо на останак и повратак.

Када је ријеч о градским саобраћајницама, осим
настојања да растеретимо постојеће градске
саобраћајнице, уредили смо и систем паркирања у
граду који практично није ни постојао, побољшали
стање у јавном превозу, уредили сигнализацију и
друго. То је допринијело да имамо бољу проточност
саобраћаја, али свакако да још много тога морамо
урадити.

� Колико су растерећењу саобраћаја, улази и
излази у град, допринијели новоизграђени кружни
токови, односно да ли је проблем саобраћаја у
потпуности ријешен?

Давидовић: Изградило смо двије кружне ра -
скрснице на западном транзиту, што се показало врло
ефикасним и допринијело већој фреквенцији
саобраћаја и, такорећи, елеминисало застој на
поменутим раскрсницама. Изградња ових расксница,
као и многих нових саобраћајница, допринијела је
бољем организовању градског превоза и међусобне
повезаности појединих дијелова града. Што се тиче
јавног превоза, он је у непосредној вези са са -
обраћајним оптерећењем, јер ако имамо добар
превоз, онда ће се, сасвим сигурно, мањи број људи
одлучити да вози сопствено возило у центар или на
посао. Ми смо из једног полухаоса прешли у уређен
систем. Имали смо за циљ јединствену мјесечну карту
и то смо постигли. Међутим, аутобуси на улицама не
пружају нашим путницима стандард који би требало,
посебно према инвалидним лицима. Град то не може
да ријеши док се законима не пропише да возила не
могу бити стара 30 година. Чим то буде регулисано,
имаћемо већи квалитет. 

� Изградња мостова је незаобилазно питање
када је о Бањој Луци ријеч?

Давидовић: Мостови, као дио саобраћајне
инфраструктуре, изузетно су битни јер, прије свега,
повезују дијелове града који се налазе са двије стране
ријеке Врбас, Врбање, Сутурлије и осталих водотока
на сеоском подручју. Ми смо у овом периоду томе
посветили пажњу и изградили више мостова, али бих
истакао два. То је мост код „Бањалучке пиваре“, који је
на квалитетан начин повезао овај дио града са
осталим дијеловима и са сусједном општином
Лакташи, односно Слатином и обезбиједио је -
дноставнији приступ привредним субјектима који се ту
налазе. Други мост, недавно изграђен и стављен у
функцију је мост код „Инцела“, који је потпуно
промијенио слику тог дијела града. Имамо ургентну
потребу за мостовима на магистралним  путевима. У
граду имамо три критичне тачке, то су мостови у
Карановцу, Залужанима и Врбањи, које морамо
изградити. Такође, у плану је, на саобраћајници која је
у надлежности ЈП „Путеви Републике Српске“, мост

код „Витаминке“, који би квалитетно спојио Чесму са
градом, затим питање Зеленог моста и његових
капацитета, мост у насељу Долац, који би био у
продужетку Булевара. Наравно, све зависи од
финансијских средстава, а ми се надамо да ће идуће
године почети и изградња моста у Карановцу. Истакао
бих да недостатак мостова представља велику
препреку у саобраћају и „уска грла“, али и опасност,
као што је постојећи мост у Карановцу, коме је, због
дотрајалости, смањена носивост. Треба рећи да у
Бањој Луци није изграђен мост више од 40 година, а
ми смо за неколико година успјели да изградимо два.

� Бања Лука је потписала споразум са
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На сеоском подручју, гдје се деценијама
није улагало, изграђено више од 700 
километара квалитетних асфалтних 
путева 

Сви који учествују у ланцу изградње,
својим потписима гарантују да су
објекти изграђени у складу са законом,
прописима и важећим стандардима



европским градовима којим је прихватила обавезу
да до краја 2020. године смањи емисију угљен-
диоксида и тако повећа енергетску ефикасност
града?

Давидовић: Повећање енергетске ефикасности
значи да се са мање енергије постигну исти ефекти, а
то опет значи и мање загађења и трошкова. То
захвата многе области, од система централног
гријања до јавне расвјете, саобраћаја, а веома битно
је и грађење објеката који су енергетски ефикасни. То
значи да ће гријање бити јефтиније, мањи ће бити и
трошак за климатизацију и здравији живот у таквим
објектима. Приликом грађења објеката такве ста -
ндарде треба поставити и утицати на инвеститоре да
примијене ове стандарде. У новембру смо овдје у
Бањој Луци организовали међународну конферецију
„Енергетски дани Бања Лука 2010“, која је била
посвећена управо овим проблемима. 

� Можете ли нам рећи које инвестиције су
завршене током Вашег мандата и какви су планови
за наредни период?

Давидовић: У многим смо областима направили
много, комуналној инфраструктури, водоснабдијевању,
гријању, саобраћају... Све те системе смо стаби ли -
зовали, мада у њих треба и даље улагати. Ту мислим
и на школство, здравство, социјалну заштиту и још
много тога. Бања Лука данас функционаше орга -
низовано, складно, као локална заједница, као један
организам. Шта треба још урадити?! Много тога нам

недостаје. Чека нас веома важан пројекат водо -
снабдијевања приградског и сеоског подручја и
изградња система прикупљања и прочишћавања
отпадних вода. Ту је и наш дуг према погинулим у
отаџбинском рату, изградња централног спомен-
обиљежја и рјешавање стамбеног питања њихових
породица. Осим тога, потребно је санирати тврђаву
Кастел, Бански двор. 

Не смијемо заборавити ни обнову дворана „Борик“
и „Обилићево“ и иградњу нових спортских дворана, као
ни изградњу концертне дворане. Радиће се и на
обилазници око града, јавним гаражама, пројекту
централног управљања са обраћајем, иградњи нових
паркиралишта и бици клистичког саобраћаја. Продужење
Булевара преко Доца према Врбасу, завршетак посла
према источном транзиту, кружне саобраћајнице,
повећање распо ложивости бањолучких излетишта,
изградња жичаре до Бањ брда, пројекат прикупљања и
третирања отпада, нови ватрогасни дом, затим
обданишта, амбулате, објекти мјесних заједница. Чека
нас процес дислоцирања наше пријемне канцеларије. 

Пројекат велетржнице, која ће створити сигурност
и гаранцију пољопривредним произвођачима да ће
оно што произведу, имати гдје да пласирају и да ће
производи бити контролисани више него до сада.
Слиједи и санација топлификационог система,
изградња и санација школа. Надам се да ће Дом
пензионера бити саниран до краја идуће године... Tо
су само неки од пројеката. Желим истаћи да многе

пројекте, које смо до сада реализовали, не бисмо
успјели завршити да није било подршке Владе РС.

� За што квалитетније планирање и про -
јектовање објеката у урбаном дијелу града, са
аспекта стабилности објеката на сеизмичке
утицаје, ради се пројекат микрорејонизације. У
којој је фази  ?

Давидовић: Непосредно послије разорног
земљотреса урађена је карта сеизмичке мик ро -
рејонизације ужег градског подручја за површину од
3.500 хектара. Новим урбанистичким планом градско
урбано подручје проширено је на 18.300 хектара.
Један од закључака Међународне конференције о
земљотресном инжењерству, одржане 2009. поводом
40 година од бањолучког земљотреса, јесте обавеза
да се уради микросеизмичка рејонизација урба -
нистичког простора града Бање Луке као стратегијске
важности за даљи развој града. Микросеизмичка
рејонизација представља круну проучавања зе -
мљотреса и њиховог утицаја на тло и све што је у вези
са тим, људство, објекти итд., и даје основне па -
раметре за сеизмичку градњу и сваку другу превенцију
од земљотреса. Израда се намеће као неопходна за
даљи сигуран развој града у функцији планирања,
пројектовања и изградње зграда и других објеката у
сеизмичком подручју. Пројекат сеизмичке микро -
рејонизације је повјерен Заводу за изградњу Бања
Лука и Институту за земљотресно инжењерство и
инжењерску сеизмологију из Скопља, као стручним
установама. Међутим, ове године, због недостатка
средстава, реализација пројекта је успорена, али
средства за пројекат од посебног значаја биће
планирана у наредној буџетској години, чиме се
стварају услови да стручни тимови овај пројекат
доведу до краја.  

� Завод за изградњу Бања Лука за Ад ми -
нистративну службу града, преко јавних огласа,
обавља многе оперативне послове. Прије рата,
ЗИБЛ је са Урбанистичким заводом РС пред -
стављао двије главне полуге? 

Давидовић: Обје институције су прије рата биле, у
потпуности, градске институције, а данас дјелују као
акционарска друштва. Оба завода се налазе на
тржишту и када понуде најбоље услове, путем јавних
огласа, тада и добију послове, без привилегија, попуста
и приоритета. То су стручне институције које требају
како граду, тако и РС. ЗИБЛ, са којим имамо одличну
сарадњу, функционише стабилно, а надам се да ће и
Урбанистички завод превазићи тренутне проблеме јер
град је, понављам, створио оба завода.�
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Пројекат велетржнице створиће 
сигурност и гаранцију пољопривредним
произвођачима
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У Болоњи је од 27. до 30. октобра одржан велики
јесењи сајам архитектуре и грађевинарства – „SAIE
2010“. Болоњски сајам се организује више од 40 година и
за то вријеме је из године у годину прикупљао и
допуњавао знања и искуства из свих сектора грађевинске
индустрије и архитектуре. 

“SAIE 2010“ био је свједок онога што се дешавало у
Болоњи – 1.500 излагача, укључујући 302 страна –
представило се стручњацима из цијелог свијета
иновативним рјешењима.

Сигнал који је „SAIE 2010“ послао на затварању свог
46. издања је позитивног карактера. 

Регистровано је повећање посјетилаца за један
одсто, укупно 168.000, као и потврда о броју страних
посјетилаца ове манифе стације, 6.800, међу којима је
била и група из Републике Српске, предвођена
представницима Института за грађевинaрство „ИГ“ из
Бање Луке.

Групи од 40, већином дипломираних инжењера
грађевинaрства и архитектуре из „ИГ“-а, те њихових
гостију, колега из ЈП „Путеви Републике Српске“,  Адми -
нистративне службе града Бање Луке, пројектантске куће
„Routing“ из Бање Луке, придружила се и екипа
„Савременог градитељства“, која је имала прилику да се

„САВРЕМЕНО ГРАДИТЕЉСТВО“ НА САЈМУ АРХИТЕКТУРЕ И 
ГРАЂЕВИНАРСТВА У ИТАЛИЈАНСКОМ ГРАДУ БОЛОЊИ  „SAIE 2010“

Грађевинарство 
коначно у експанзији

Квалификовани радници
„SAIE 2010“ је ове године био у новом издању и са

мно го нових иницијатива, како би том сектору
привукао што више квалификованих радника. 

Организован у три тематска подручја, да би се
омогућила боља прегледност и допуниле иницијативе
које комбинују постојећу понуду на сајму са новом
изложбом у SAIE CAIECET, а све с циљем побо -
љшања сектора производње и процеса иновација.

SAIEnergia и одрживост
За материјале, компоненте и системе како би

зграде и објекати били сигурни, издржљиви, еколошки
прихватљивији и одрживи

SAIEГрадилиште и производња
За приказ система и технологија за ефикасније

производњу (On-Cite&off-cite) 

SAIEСервис
Како дизајнирати, изградити и одржавати простор

посвећен систему, технологији и алатима

Сајам окупио 1.500 излагача



увјери да болоњски сајам у Италији, али и шире, важи за
мјесто које се мора посјетити.  

- Институт за грађевинарство „ИГ“ поклања изузетну
пажњу стручном усавршавању кадра. Посјећујемо све
стручне семинаре у земљи и региону, значајније сајмове
и конгресе. У том контексту је и организована посјета
јесењем сајму у Болоњи, на којем су наши инжењери
имали прилику да се, на лицу мјеста, упознају са
новитетима из свијета грађевинарства и архитектуре -
рекао је за „Савремено градитељство“ координатор за
грађевински сектор у Институту за грађевинарство „ИГ“
Слободан Станаревић. 

Према ријечима шефа Одсјека за комуналне послове
у Административној служби града Бање Луке Драженка
Кењала, посјетама највећим европским  сајмовима
грађевинарства, од којих је један сигурно и сајам у
Болоњи. Град Бања Лука, на челу са градоначелником
Драгољубом Давидовићем,  жели и на тај начин да њени
упосленици прате савре мене свјетске технологије у
области грађевинарства, као грани привреде која је
доминантна за њен развој, а самим тим и друштвени
развој цијеле заједнице. 

- Искуства стечена на Болоњском сајму, сигурно су
корак даље у стицању нових сазнања у грађевинарству и
несебично ћу их подијелити са својим радним колегама.
Вјерујем да ће многи од њих у у будућности, а нарочито
млади инжењери, имати прилику да посјете овај сајам,
као један од водећих у Европи – рекао је Драженко
Кењало. 

У једном дану заиста је било тешко обићи „SAIE
2010“, који располаже са 260.000 квадратних метара
изложбеног простора, 180.000 под кровом и 80.000 на
отвореном, 15 хала и шест отворених изложбених

сектора. 
Ту је и 35.000 квадрата сервисног простора, четири

улаза за посјетиоце, проширени капацитети паркинга, два
ресторана, четири самоуслужне кафетерије ... То је
мјесто гдје су се могле додирнути и тестирати све нај -
савременије иновације у свијету грађевинарства и
архитектуре.

Дванаест изложбених платоа – који су распоређени
по павиљонима, сваки са нагласком на специфичне теме:
енергија, дрво, становање, одрживост, цементни блокови,
поплочавање, рестаурације, конструкције, софтвер,
техничка рјешења – који су били стварне додирне тачке
свих излагача на сајму, мјесто је гдје су се могле
размијенити и упоредити идеје за будућу изградњу. 

На штанду једне италијанске фирме Милена Ђурић,
дипломирани инжењер грађевинарства, запослена у ЈП
„Путеви РС“, пронашла је – Билећу. Ријеч је о
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Група из Републике Српске у Болоњи

Драженко Кењало 
(Административна служба 

Града Бања Лука)
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италијанској фирми која планира изградњу цементаре у
овој херцеговачкој општини. 

Говорећи о сајму, Ђурићева је савјетовала будуће
посјетиоце да, на улазу на сајам у Болоњи, стану у „прави
ред“, јер страни држављани не плаћају улаз на сајам.  

Све што је потребно је визиткарта, како бисте уште -
дјели вријеме за попуњавање формулара, што, нажалост,
нико из наше групе није имао. 

- На сајму у Болоњи се могло видјети све, или готово
све од грађевинских машина и грађевинског материјала.
Дизалице, багери, камиони, бетонски елементи, кровни
покривачи, монтажни елементи, геосинтетички прои -
зводи, разни облици дренаже, разни начини вањског
уређења дворишта, затим етно-куће, дрвене куће, сауне,
ентеријери, керамичке плочице, намјештај... и још много
тога шта се у једнодневном обиласку сајма, реално, није
могло обићи - рекла је Милена Ђурић. 

За дипломиране инжењере архитектуре Милицу
Газибарић и Николу Дмитровића, запослене у „Routingu“,
прво изненађење четвородневног стручног путовања био
је град Ферара, у којем смо одсјели. 

- Чињеница да је готово у потпуности изграђен од
опеке нас је фасцинирала, као и његова човјекомјерност
и уређеност. На сајму је посебно био занимљив сегмент
који се бави иновацијама у грађевинарству, попут разних
соларних уређаја, те нама најзанимљивији, тренд
озелењених фасада, које у Европи, очигледно, већ имају
широку примјену. Искрено, сајам у Болоњи и сам град
засјенила је наша сљедећа дестинација – Фиренца, у
којој смо осјетили прекрасан и комплетан дух ренесансе -
мишљења су архитеката.

Пуни утисака, послије Фераре, главног града
истоимене регије смјештене на ријеци По, Болоње,
универзитетског града у којем се школује 100.000
студената, Фиренце, ризнице умјетности, од Италије смо
се опростили кратком посјетом Трсту, гдје су у срећно
вријеме, без виза, бројни Југословени испијали еспресо и
куповали гардеробу. 

ЕНЕРГИЈА ВЈЕТРА И СУНЦА
У другом извјештају SAIEnergia-е, које је припремио

Cresme за SAIE и који је премијерно приказан на дан
отварања SAIE, представљен је оквир потрошње енергије

у Италији, са посебним освртом на грађевинску
индустрију. 

Једно подручје од посебног „енергетског интензитета”
– 46,9 милиона тона нафте еквивалентно укупној
потрошњи у 2009. години, подијељено на 28,6 милиона за
стамбени сектор и 18,3 милиона за терцијарни сектор, са
растом од 3,5 одсто у односу на 2008. годину – али који
види прилику у сектору обновљивих извора, значајан је
властити допринос смањењу проблема везаних за
загађења, потрошњу ресурса и емисију штетних гасова у
атмосферу. 

Извјештај SAIEnergia је, у ствари, изнио податке о
производњи енергије из обновљивих извора у складу са

Излагачи
Кључни излагачи сајма су били из области:

планирања, организације и услуга у грађевинарству,
система грађења, компонената и подсистема у гра -
дњи, материјала и производа за грађевинарство, по -
стројења (инсталације) технологије за градилишта,
специјализованих грађевинских машина, опреме и
еколошких материјала за градњу и опреме за кори -
шћење обновљивих извора.

Слободан Станаревић
(Институт  за грађевинарство "ИГ")

Милена Ђурић
(ЈП "Путеви РС")
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процјенама Националног енергетског биланса и
Еуростата.

Према Националном енергетском билансу,
обновљиви извори енергије представљају 10,7 одсто
бруто домаће потрошње у 2009. и 8,9 одсто у 2008, а
према Еуростату, удио обновљивих извора у 2008. био је
6,8 одсто. 

Иако – без обзира на референтне податке –

обновљиви извори енергије још увијек скромно
доприносе укупној бруто домаћој потрошњи, важно је
нагласити да они представљају највећи удио енергије
произведене у Италији, највећим дијелом из хидро -
електрана, са интересантним потенцијалом за ис -
коришћавање енергије вјетра и сунца, у склопу нових
инсталација постављених у 2009. и 2010. години. 

Припремила Горана Станаревић Кењало

Кроз опсежан низ догађања и семинара, на сајму се
расправљало о свим питањима која су од значаја за
грађевинску индустрију, задатак који, чак и више у тешком
времену као што је данашње, постаје од  виталног
значаја за цијели сектор. 

И управо је ту у једној од ових изложбених сала,
Централна изложба, већ годинама најважнији културни и
медијски догађај сајма, извршена додјела награда за
најиновативније производе у посљедњих седам година
излагања фирми које су окупљене у оквиру Сервиса
новости и на основу гласова жирија који чине уредници
часописа о грађевинарству. 

То је потврда о важности коју SAIE даје улози
иновације како за појединачне фирме тако и за цијели
грађевински сектор. 

- Након посљедњих неколико година у којима су
присутне велике потешкоће за грађевинску индустрију,

сигнали који долазе су позитивни, посебно за оно што се
односи на аспекте везане за одрживост и побољшање
енергије - изјавио је  предсједник Анце Болоња Луиђи
Амедео Мелегари.

Он је нагласио да је неопходно имати модернија
правила, која могу дати одговоре на тржиште које
захтијева све већу динамичност и брзину, и од стране
локалне самоуправе.

- Врло смо задовољни резултатима које је дала ова
манифестација и сигналима који долазе од предузетника.
Данас се затвара једно издање SAIE, обновљено и по
форми и по садржају - рекао је предсједник сајма у
Болоњи Фабио Роверси Монацо и додао да је то важна
промјена за коју се сајам у Болоњи снажно заложио да би
„индустрији подарио још један већи стратешки догађај у
смислу повећања конкурентности и идентификације
нових пословних прилика“. 

Нове пословне прилике

"SAIE 2010" на 260.000 квадратних 
метара изложбеног простора
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Сајам "Воде-водоводи
-санитарне техноло-
гије", Црна Гора

TEGRA
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Припремила Милана Роквић, дипл. инж. арх.
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● Подизање нивоа квалитета у грађењу објеката
На међународној Конференцији о земљотресном

инжењерству одржаној крајем октобра 2009. године
поводом 40. годишњице катастрофалног земљотреса у
Бањој Луци, а која је имала снажан одјек у свјетској
стручној јавности, донесен је и један од закључака да се
оснује једно стручно тијело које би се перманентно бавило
овом проблематиком, која је од изузетног значаја за
заштиту становништва и имовине.

Организатори Конференције су одговорно прихватили
ову поруку, обавили свеобухватне консултације са
стручном јавношћу и опредијелили се за оснивање
Друштва за земљотресно инжењерство. Послије добро
извршених припрема, почетком јула ове године одржана је
и оснивачка скупштина на којој је донесена Одлука о
оснивању друштва. 

У раду оснивачке скупштине, као оснивачи су учес тво -
вала предузећа: Завод за изградњу а.д. Бања Лука,
Привредна комора РС, Институт за гра ђевинарство „ИГ“,
ГП „Крајина“ а.д. Бања Лука, „Градип“ Пр њавор, „Неутрон“
д.о.о. Бања Лука,  „Пројект“ а.д. Бања Лука, Републички
завод за геолошка истраживања „Геозавод“ Зворник,
Републички хидрометеоролошки завод, Архитектонско-гра -
ђеви нс ки факултет, Универзитет у Бањој Луци, „ИМК“
Бања Лука.

Препознајући значај и потребу, Друштву се касније
придружила и Републичка управа за цивилну заштиту.
Друштво је регистровано код надлежног суда као
невладина и непрофитна организација са сједиштем у
Бањој Луци, донесена су сва законом прописана акта –
правила понашања, а конституисани су и органи:

Скупштина, Управни одбор који има

седам чланова и Надзорни одбор са три члана. За
предсједника Друштва изабран је проф. др Драго Тркуља,
искусни стручњак из области геологије. Друштво има и
Стручни савјет који чине угледни стручњаци из ове
области из региона и свијета.

Програмски циљеви Друштва проистичу из чињенице
да је територија БиХ, а нарочито бањолучко подручје,
изложено значајној земљотресној опасности и
неприхватљиво високом нивоу сеизмичког ризика и у
основи одговарају актуелним међународним концептима
земљотресног инжењерства. 

Задаци су примарно оријентисани на промовисање и
развијање савременог концепта интегралног приступа
смањењу сеизмичког ризика и то на свеобухватној основи,
укључујући и његове основне аспекте: утврђивање
сеизмичког хазарда, одређивање сеизмичког ризика и
његовог прихватљивог нивоа, асеизмичко пројектовање,
урбанистичко планирање, припремљеност на земљотрес,
заштита и спасавање становништва и имовине, укључујући
и период обнове и реконструкције. 

Друштво ће перманентно радити на унапређењу
постојећег стања сеизмичке сигурности, подизању нивоа
квалитета у грађењу објеката, примјени свјетских
стандарда у области сигурности, едукацији становништва,
промовисању научноистраживачког рада и пројеката из
области земљотресног инжињерства, иницирати
усаглашавање законске регулативе са прописима из
развијених земаља, сарадњу са ре ги о налним стручним

тијелима и међу народним асоцијацијама итд. 
Чланови Друштва могу постати било

која правна или физичка лица која су
активно укључена у подручје земљо -

тресног инжењерства и управљања
сеизмичким ризиком, под условом да
при хватају правила и програмске

циљеве Друштва.
Желимо да истакнемо да је

Друштво у овом кра тком

ПРИХВАЋЕНА ИНИЦИЈАТИВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ

Ортопедска болница 
у Бањој Луци



периоду од оснивања имало запажених активности.
Представници Друштва су учествовали на 14. европској
конвенцији о земљотресном инжењерству ЕАЕЕ, која је
одржана крајем августа у Охриду, гдје смо постали
корпоративни члан ове асоцијације, а у наредној години
очекујемо и редовно - стално чланство. 

Носиоци активности Друштва су до сада обезбиједили
запажену донацију  Ријеч је о сеизмичком уређају за
осматрање вишеспратница, у вриједности од 50.000
долара, коју је донирао један од највећих произвођача
сеизмичких уређаја у свијету,  фирма „Кинеметрикс“ из Лос
Анђелеса. 

Да би се ови уређаји ставили у функцију, потребно је
обезбиједити још сензоре, за шта смо се обратили нашим
надлежним органима. Очекујемо разумијевање и била би
права штета не ставити ове уређаје што прије у функцију. 

Зато и овим путем апелујемо на носиоце јавних
функција да имају више слуха за ову добронамјерну
програмску активност и помогну Друштву како би подигли
ниво сигурности наших грађана у евентуалном по дрхта -
вању тла.

С обзиром на то да Друштво нема сталне изворе
финансирања, чланови - стручни тимови раде на припреми
пројеката ради аплицирања пред европским претпри -
ступним фондовима. 

Овом приликом позивамо све стручњаке из ове
области да нам се придруже са добрим идејама и
пројектима на основу којих бисмо могли ангажовати
средства из међународних фондација која би се утрошила
за смањење сеизмичког ризика и заштиту од природних
катастрофа.

Друштво ће у свом раду посебну пажњу посветити
стручном усавршавању младих кадрова. На добром смо
путу да обезбиједимо боравак наших стручних кадрова
одређено вријеме на угледним свјетским институтима како
бисмо унаприједили нашу стручност и ефикасност.

Оснивачи сматрају потпуно оправданим оснивање овог
друштва, тим прије што до сада наука не може предвидјети
вријеме и интензитет земљотреса. Кад се томе додају
чињенице да се годишње у свијету региструје више од

1.500 осјетљивих удара, да је 10 највећих земљотреса од -
нијело више од 2,5 милиона живота, да у посљедње
вријеме тло подрхтава у нашој близини, не знамо ко би
могао равнодушно да очекујеи ову природну неман.

Развојем и програмским функционисањем Друштва
створиће се услови за израстање Института за сеи -
змологију и земљотресно инжењерство, што је стварна
потреба.

Потребно је истаћи да је досадашњем раду Друштва
највећу подршку пружио Завод за изградњу а.д. Бања
Лука, чији искусни  стручни тим препознаје ову про бле -
матику и гдје је зачета ова идеја на научно-стручним
скуповима. 
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ОБАВЈЕШТЕЊЕ О

КАТЕГОРИЗАЦИЈИ И ПРИПРЕМИ
РАДОВА ЗА ЧАСОПИС

„САВРЕМЕНО ГРАДИТЕЉСТВО“
Часопис ''Савремено градитељство'' објављује научне и стручне радове и друге
прилоге из области грађевинарства, архитектуре, урбанизма, материјала, геотехнике,
земљотресног инжењерства, грађевинске физике, обновљивих извора енергије,
енергетске ефикасности, заштите животне средине, информационих технологија,
савремених технологија грађења, градитељског менаџмента, очувања градитељског
насљеђа, примијењене геодезије и из свих других области савременог градитељства
и њему додирних области.

У часопису ће се, прије свега, штампати необјављени радови који задовољавају
критеријуме савременог градитељства по својој научној и/или стручној компоменти,
а од посебног су значаја за теорију и праксу.

У часопису могу бити штампани научни и стручни радови, објављени у другим
часописима, у монографијама, зборницима научно-стручних скупова и другим
релевантним публикацијама, са допунама и измјенама или у изворном облику, уз
сагласност аутора.

Радови се категоризују према сљедећим међународно прихваћеним правилима:

А) Научни и стручни радови
Оригинални научни рад садржи необјављене

резултате изворних истраживања, уз примјену
адекватних научних метода. У њему су научна сазнања
изложена тако да се експериментално истраживање
и/или теоретско-нумеричка анализа и ток размишљања,
могу поновити и, при томе, добити исти резултати или
резултати у оквиру  допуштених одступања, односно
резултати са тачношћу коју аутор рада наводи.

Претходно саопштење је научни рад који садржи
прво кратко обавјештење о резултатима научних
истраживања, али без детаљних појединости и анализа,
који карактеришу оригинални научни рад. Ово
саопштење захтијева хитније објављивање, ради
заштите ауторства. Овдје спадају и научни радови који
садрже краће критике, коментаре, дискусије и биљешке
о неком већ објављеном научном раду.

Прегледни рад је научни рад који обухвата стање
науке у одређеној области, као резултат научне анализе,
критике, коментара и закључака у вези са сакупљеним
релевантним научним радовима из те области. У списку
летературе се могу наћи само анализирани радови, као
и радови које аутор сматра да могу допринијети даљем
научном истраживању разматране области. Ако су
радови у одређеној области систематизовани и интер-
претирани према библиографским подацима, али нису
научно, критички анализирани и расправљани, такви

радови се сврставају у прегледне стручне радове.
Стручни рад представља корисне прилоге и

запажања из подручја струке који морају представљати
стручну новост у ширем смислу. То су корисна и
вриједна искуства у примјени познатих научних
достигнућа која доприносе ширењу стручних знања и
њиховом правилном коришћењу у теорији и пракси
градитељства. У ову категорију могу да спадају и
прикази значајних, специфичних и нестандардних
објеката који представљају унапређење струке.

Б) Остали прилози

Остали прилози обухватају приказе изведених
објеката, искустава у примјени материјала, технологија
грађења и менаџмента, затим стручне приказе и осврте
на поједине актуелне теме и питања из области
градитељства, приказе стручних књига, писама уредни-
штву, обавјештења о научно-стручним скуповима и
уопште актуелностима, затим мишљења и коментар о
појединим релевантним питањима теорије и праксе и др.

В) Припрема радова 

У часопису ће се штампати научни и стручни
необјављени радови који не смију бити истовремено
понуђени за штампање другом часопису. Аутор је
одговоран за достављени текст и садржај рада и мора



сам да обезбиједи евентуално потребне сагласности, од
релевантних фактора, за објављивање неких података,
слика или фотоса које садржи рад.

Рукописи радова се рецензују.  Рецензенти
предлажу категоризацију рада, а коначну одлуку доноси
уређивачки одбор часописа.

Радови категорије под А) могу бити обима око
једног ауторског табака (око 16 страна формата А4), а
радови-прилози под Б) - највише 0,75 табака. Радови
могу бити и дужи али уз сагласност уредништва часо-
писа. Наведени обим радова обухвата комплетан рад
(текст, слике, табеле, литературу и др.). Уредништво
часописа задржава право да, сагласно уређивачкој
политици часописа или мишљењу рецензента, донесе
одлуку о прихватању или неприхватању, за
објављивање, достављеног рада.

Рукописи се достављају у електронској форми -
формат папира А4 са маргинама од 26 мм (горе и доле)
а 20 мм (лијево и десно) откуцаним у Word-у - font Arial
Narrow 10 pt у двије колоне које су међусобног размака
10 мм. Пожељно је рад доставити и у PDF формату.
Аутор рада чува копију рада.

Наслов рада треба да садржи што мање ријечи,
оптимално до 8, а највише до 11. Наслов рада треба да
одражава садржај радa.

Рад се штампа на српском језику, ћирилицом или
двојезично, на српском и енглеском, изузетно само на
енглеском језику.

Испод наслова рада, даје се име и презиме
аутора, а у фусноти титула и звање аутора, назив и
мјесто институције, улица и број (фирме) у којој ради и e-
mai l адресу аутора. Испод тога, у новом реду,
уредништво часописа уписује тачан датум достављања
рада. Текст рада почиње уводом на сљедећој - 2. страни
часописа. Први ред параграфа (пасуса) треба да буду
увучен 5 мм.

На првој страни рада, испод наслова рада и имена
и презимена аутора рада, дају се резимеи рада на
српском и енглеском језику,  обима по око 250 до 300
ријечи, а испод сваког резимеа дају се кључне ријечи
(највише 10 ријечи), које читаоцу треба да укажу на
садржај и главне елементе рада. Испред резимеа на
енглеском језику (Summary) даје се назив рада на
енглеском језику. 

Потребно је да сваки рад има поглавља и под-
поглавља са нумерацијом по хијерархији, арапским
бројевима. Наслов поглавља се обиљежава
једноцифреним бројем (font 11 pt), а наслов под-
поглавља двоцифреним бројем (font 10 pt). Рад се
састоји од увода и садржаја рада са резултатима,
анализом и закључцима, означеним  арапским
бројевима. Слике (дијаграми, фотографије, табеле и др.)
штампају се у црно-бијелој техници и у колору. Ознаке
слика и табела дају се арапским бројевима, а текст уз
слике и табеле је обавезан на српском и енглеском
језику. Текст уз слике даје се испод слика, прво на
српском па на енглеском, а текст уз табеле - изнад
табеле, прво на српском, затим на енглеском језику. Ако
је текст рада само на енглеском, овај опис се даје прво
на енглеском језику.

У попису литературе, на крају рада, дају се само
они радови на које се аутор позива у своме раду. Ови
радови су поредани по азбучном реду презимена првог
аутора. Литературу у тексту, на коју се аутор позива,

означити арапским бројевима, у угластој загради, како се
означава и у попису литературе, на крају рада. У попису
литературе, прво се наводе презиме(на) и иницијали
имена аутора (нпр. Петровић, П., Николић, Н.), година
штампања рада у загради (нпр. 1987): затим потпун
наслов цитираног рада, па назив часописа, књиге или
друге публикације, у којој је рад објављен и почетна и
завршна страница цитираног рада од ... до ... Ако аутор
цитиране податке не користи из изворног рада, већ их је
пронашао у другом раду, уз цитат рада се додаје
цитирано према (...)..''.

Када је рад прихваћен за штампу, евентуално уз
одређене примједбе, аутори су дужни да, по упутству
редакције, комплетирају рад, у складу са извјештајем
рецензената. 

Аутор треба изузетну пажњу да посвети квалитету,
прегледности и јасноћи слика, табела, дијаграма,
фотоса, као и правилном исписивању једначина, водећи
рачуна о положају индекса, експонента и др. С обзиром
на то да се штампање спроводи у двије колоне, на свакој
страни часописа (формата А4), потребно је величину
слике, табеле и др. уклопити у ту ширину колоне
(односно 80 мм) на мјесту ближе тексту у коме се аутор
позива на ту слику, табелу и др. Изузетно, ако слике,
табеле и др. захтијевају већу ширину, уклопити их на
одговарајућем мјесту по цијелој ширини стране.

Рукописи објављених радова се не враћају
ауторима.

Адреса часописа, на коју треба слати радове и на
којој се могу добити обавјештења у вези са припремом
рада за часопис, као и сва друга обавјештења:

Часопис "Савремено градитељство"
78000 Бања Лука, Ул. Марије Бурсаћ бр. 4
Република Српска, Босна и Херцеговина
Тел. +387 51 225 162, факс +387 51 216 651
E mail: savremenograditeljstvo@zibl.net
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ПП    ОО    ЗЗ     ИИ    ВВ
за пријаву тема и радова за VII међународни научно-стручни скуп
"САВРЕМЕНА ТЕОРИЈА И ПРАКСА У ГРАДИТЕЉСТВУ"

Уважавајући оцјене у стручној и научној јавности о значају
до сада организованих шест научно стручних скупова
"Савремена теорија и пракса у градитељству", као и закључака
са посљедњег скупа, VII међународни научно-стручни скуп ће
се одржати априла мјесеца 2011. године у Бањој Луци, а
организатори су:

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске,

Архитектонско-грађевински факултет Универзитета 
у Бања Луци, 

Привредна  комора Републике Српске и 

Завод за изградњу а.д. Бања Лука.

У циљу сагледавања  актуелних питања, размјене пра -
ктичних искустава и упознавања са савременим токовима,
позивамо све заинтересоване да  за VII међународни научно-
стручни скуп, пријаве теме и радове  из области градитељства
(урбанизма, архитектуре, грађевинарства, геодезије,
електротехнике, машинства и др.).

У пријави обавезно назначити аутора, адресу и кратак
резиме рада. 

Пријаве је потребно доставити до 26.01.2011. године на
адресу:

Завод за изградњу Бања Лука, ул. Марије Бурсаћ број 4,
78000 Бања Лука

е-mail: zibl@inecco.net, са назнаком ''Научно-стручни скуп''.

Свим извјестиоцима, ауторима радова, биће уручени
сертификати о учешћу на Седмом међународном научно-
стручном скупу.

Контакт особа Рајко Пуцар, дипл.инж.грађ., 
телефон 051/225-162 или 065/512-122.
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