
 

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.о. 
11000 БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 6/IV 

 
тел: 011/3618-134,  факс: 011/3618-324,  web site: www.sicip.co.rs 

 
7/2.1. НАСЛОВНА СТРАНА   

7.  ПРОЈЕКАТ ТЕХНОЛОГИЈЕ 
7/2. ПРОЈЕКАТ  ОРГАНИЗАЦИЈЕ И  ТЕХНОЛОГИЈЕ  ИЗВОЂЕЊА РАДОВА  

Инвеститор:  
Република Србија 
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 
Немањина 22-26, Београд 

Објекат:  Реконструкција и проширење граничног прелаза Хоргош, општина Кањижа, 
на катастарским парцелама: 
3465/5, 3461/2, 3462, 3459/3, 3459/4, 3446/1, 3437/1, 3438/1, 3439/1, 3453, 3452, 3451/1, 
3450/1, 3449/1, 3448/1, 3447/1, 3430/7, 3403/1, 3402, 3401, 3383/2, 3344/2, 3344/4, 3344/3, 
3343/2, 3342/2, 3342/1, 3956/3, 3923/2, 3925/1, 3926/1, 3931/1, 3932/1, 3934/2, 3956/1, 
3936/2, 3937/3, 3339/4, 4426/3, 4426/6, 4426/8, 4426/4, 4420/4, 4421/4, 4425/3, 4425/1, 
4424/3, 4424/5, 4423/1, 4424/1, 4424/4, 4425/5, 4425/4, 16788/3, 3937/1, 3936/1, 3936/4, 
3379/3, 3933, 3934/4, 3929/3, 3930, 3928, 3926/2, 3927/2, 3927/1, 3923/3, 3923/5, 3923/1, 
3914, 3411/1, 3375/2, 3375/3, 3349/2, 3349/4, 3379/1, 3376/7, 3376/4, 3420/2, 3915, 3916/1, 
3421, 3376/6, 3376/5, 3378/1, 3391/3, 3391/4, 3409/4, 3409/2, 3409/6, 3409/1, 3408/2, 
3420/3, 3422, 3433, 3434/1, 3459/2, 3463/4, 3434/4, 3411/2, 3430/3, 3434/2, 3448/3, 3379/2, 
3410/3, 3410/1, 3410/2, 3404/2, 3403/2, 4458/3, 4421/1, 4312/2, 16788/2, 3925/3, 3924/1, 
3916/2, 3956/2, 3424, 3423, 3430/2, 3434/5, 3456 - све К.О. Хоргош 

Врста техничке 
документације:  

ПГД Пројекат за грађевинску дозволу 

Назив и ознака 
дела пројекта: 

7/2.  Пројекат  организације и  технологије  извођења радова 

За грађење / 
извођење радова: 

Нова градња и реконструкција са могућношћу фазне изградње 

Пројектант:  Саобраћајни институт ЦИП д.о.о. 
Немањина 6/IV, Београд,  
351-02-03602/2020-09 
 

Одговорно лице 
пројектанта:  

 
Генерални директор: 
Милутин Игњатовић, дипл.инж.  

Потпис:   

Одговорни 
пројектант:  Соња Савић – Лака, дипл.грађ.инж. 

Број лиценце:  315 С766 06 
Потпис: 
 
 
 
Број техничке 
документације:  

620-10/19 

Место и датум:  Београд,  2021.год. 

 
 



Број 

техничке контроле:

Датум:

Вршилац 

техничке контроле:

Заступник вршиоца

техничке контроле:

Сања Спасојевић, дипл.инж.арх.

»ПРОЈЕКАТ СЕ ПРИХВАТА«

Друштво за пројектовање и инжењеринг

"Шидпројект" ДОО Шид

43/21-TK

06.08.2021.

Никола Логарушић, дипл.инж.грађ.

лиценце бр. 315 И00678 19
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7/2.2. САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА ТЕХНОЛОГИЈЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ИЗВОЂЕЊА          
         РАДОВА 
 
7/2.1. Насловна страна Пројекта организације и технологије извођења радова 

7/2.2. Садржај Пројекта организације и технологије извођења радова 

7/2.3. Решење о одређивању одговорног пројектанта 

7/2.4. Изјава одговорног пројектанта Пројекта организације и технологије извођења 
радова 

7/2.5. 

Текстуална документација: 
1. Технички извештај уз пројекат организације и технологије извођења 

радова  
2. Програм радова – Општи подаци о објекту 
3. Анализа метода рада са описом технологије  
4. Карте технолошког процеса 
5. Избор механизације 
6. Депоније материјала, привремена градилишта и позајмишта материјала 
7. Снабдевање ресурсима 
8. Годишњи фонд радног времена 
9. Динамички план - Гантограм 
 

7/2.6. Графичка документација 
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7/2.3. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА  

ОРГАНИЗАЦИЈЕ И  ТЕХНОЛОГИЈЕ  ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 
 

На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 72/09,  
81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 
98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон и 9/20) и одредби 
Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке 
документације према класи и намени објеката (“Службени гласник РС”, бр. 73/19) као: 

 
О Д Г О В О Р Н И  П Р О Ј Е К Т А Н Т  

 
за израду пројекта, 7/2.Пројекат  организације и  технологије  извођења радова који је 
део ПГД - Пројекта за грађевинску дозволу реконструкције и проширења граничног 
прелаза Хогош, општина Кањижа, на катастарским парцелама: 3465/5, 3461/2, 3462, 3459/3, 
3459/4, 3446/1, 3437/1, 3438/1, 3439/1, 3453, 3452, 3451/1, 3450/1, 3449/1, 3448/1, 3447/1, 3430/7, 
3403/1, 3402, 3401, 3383/2, 3344/2, 3344/4, 3344/3, 3343/2, 3342/2, 3342/1, 3956/3, 3923/2, 3925/1, 
3926/1, 3931/1, 3932/1, 3934/2, 3956/1, 3936/2, 3937/3, 3339/4, 4426/3, 4426/6, 4426/8, 4426/4, 
4420/4, 4421/4, 4425/3, 4425/1, 4424/3, 4424/5, 4423/1, 4424/1, 4424/4, 4425/5, 4425/4, 16788/3, 
3937/1, 3936/1, 3936/4, 3379/3, 3933, 3934/4, 3929/3, 3930, 3928, 3926/2, 3927/2, 3927/1, 3923/3, 
3923/5, 3923/1, 3914, 3411/1, 3375/2, 3375/3, 3349/2, 3349/4, 3379/1, 3376/7, 3376/4, 3420/2, 3915, 
3916/1, 3421, 3376/6, 3376/5, 3378/1, 3391/3, 3391/4, 3409/4, 3409/2, 3409/6, 3409/1, 3408/2, 3420/3, 
3422, 3433, 3434/1, 3459/2, 3463/4, 3434/4, 3411/2, 3430/3, 3434/2, 3448/3, 3379/2, 3410/3, 3410/1, 
3410/2, 3404/2, 3403/2, 4458/3, 4421/1, 4312/2, 16788/2, 3925/3, 3924/1, 3916/2, 3956/2, 3424, 3423, 
3430/2, 3434/5, 3456 - све К.О. Хоргош, 
 
одређује се:  
   
Соња Савић - Лака, дипл.грађ.инж.________________________________  315 С766 06 
     
Пројектант:  Саобраћајни институт ЦИП д.о.о. 

Немањина 6/IV, Београд 
351-02-02009/2017-07 

  

Одговорно лице/заступник:  Генерални директор: 
Милутин Игњатовић, дипл.инж. 

Потпис: 

 

  

Број техничке 
документације:  620-10/19 

  

Место и датум: Београд, 2021.год. 
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7/2.4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И  

ТЕХНОЛОГИЈЕ  ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 
 
Одговорни пројектант пројекта 7/2. Пројекат  организације и  технологије  извођења 
радова који је део ПГД -Пројекта за грађевинску дозволу реконструкције и проширења 
граничног прелаза Хогош, општина Кањижа, на катастарским парцелама: 3465/5, 3461/2, 
3462, 3459/3, 3459/4, 3446/1, 3437/1, 3438/1, 3439/1, 3453, 3452, 3451/1, 3450/1, 3449/1, 3448/1, 
3447/1, 3430/7, 3403/1, 3402, 3401, 3383/2, 3344/2, 3344/4, 3344/3, 3343/2, 3342/2, 3342/1, 3956/3, 
3923/2, 3925/1, 3926/1, 3931/1, 3932/1, 3934/2, 3956/1, 3936/2, 3937/3, 3339/4, 4426/3, 4426/6, 
4426/8, 4426/4, 4420/4, 4421/4, 4425/3, 4425/1, 4424/3, 4424/5, 4423/1, 4424/1, 4424/4, 4425/5, 
4425/4, 16788/3, 3937/1, 3936/1, 3936/4, 3379/3, 3933, 3934/4, 3929/3, 3930, 3928, 3926/2, 3927/2, 
3927/1, 3923/3, 3923/5, 3923/1, 3914, 3411/1, 3375/2, 3375/3, 3349/2, 3349/4, 3379/1, 3376/7, 3376/4, 
3420/2, 3915, 3916/1, 3421, 3376/6, 3376/5, 3378/1, 3391/3, 3391/4, 3409/4, 3409/2, 3409/6, 3409/1, 
3408/2, 3420/3, 3422, 3433, 3434/1, 3459/2, 3463/4, 3434/4, 3411/2, 3430/3, 3434/2, 3448/3, 3379/2, 
3410/3, 3410/1, 3410/2, 3404/2, 3403/2, 4458/3, 4421/1, 4312/2, 16788/2, 3925/3, 3924/1, 3916/2, 
3956/2, 3424, 3423, 3430/2, 3434/5, 3456 - све К.О. Хоргош, 
 

Соња Савић - Лака, дипл.грађ.инж. 
 

И З Ј А В Љ У Ј Е М  
   
1. 

2. 

да је пројекат у свему у складу са издатим локацијским условима 
 
да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, 
стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке; 
 

3. да је пројекат у свему у складу са начинима за обезбеђење испуњења основних захтева 
за објекат прописаних елаборатима и студијама 

   
Одговорни пројектант ИДП:  Соња Савић - Лака, дипл.грађ.инж.  
Број лиценце:  315 С766 06 
      
Потпис: 

 
  

Број техничке документације:  620-10/19 
Место и датум:  Београд, 2021.год. 
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Страна  1  од  106 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7/2.5.  ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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Страна  2  од  106 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ 
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Страна  3  од  106 

 

1.  ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ 
 

Пројекат организације и технологије извођења радова обухвата: 
1. Технички извештај уз пројекат организације и технологије извођења радова  
2. Програм радова – Општи подаци о објекту 
3. Анализа метода рада са описом технологије  
4. Карте технолошког процеса 
5. Избор механизације 
6. Депоније материјала, привремена градилишта и позајмишта материјала 
7. Снабдевање ресурсима 
8. Годишњи фонд радног времена 
9. Динамички план - Гантограм 
10. Графичка документација 

 
Пројектом организације и технологије радова уз Пројекта за грађевинску дозволу реконструкције и 
проширење граничног прелаза Хоргош предвиђено је да се радови обухваћени овим пројектом, 
поделе на дванаест фаза (и подфаза) како би се омогућило несметано одвијање саобраћаја и 
функционисање граничног прелаза. 
 
Укупно трајање радова на ГП Хоргош за свих дванаест фаза износи 372 дана, подељена у дванаест 
фаза (подфаза). Могуће је преклапање неких фаза радова, зависно од могућности одвијања 
сааобраћај, према наведеном у поглављу 9. Динамички план-Гантограм. Преклапањем одређених 
(наведених) фаза могуће је скраћење укупно потребног времена за извођење свих радова. 
 
При прорачуну трајања радова коришћен је календар са 6 радних дана у недељи, са 12 сати рада у 
току једног дана. 
 
Термирање радова дато је паралелним динамичким планом – гантограмом из кога се види 
могућност и потреба за што већом паралелизацијом радова где год је то технолошки могуће 
извести, ради укупног скраћења трајања радова.  
 
На основу Пројекта, као и уговореног рока извршења радова, Извођач је дужан да састави 
динамички план извршења  радова. Овако састављен динамички план треба доставити  
Инвеститору на сагласност. На основу њега Извођач треба да изврши све припреме које обезбеђују 
извршење радова у уговореном року.  
 
У наведеном елаборату се до детаља разрађују услови под којим ће се вршити грађење, као и 
урећење самог градилишта. 
 
Извођач је, такође, у обавези да у одређеним временским интервалима врши иновирање 
динамичког плана, тако да је овај пројекат технологије грађења и динамике радова, која је његов 
саставни део, само  оквирни план са „укрупљеним“ позицијама радова.  
 
Детаљна технологија извођења радова, са детаљном динамиком радова биће урађене од стране 
Извођача и прихваћене од стране Инвеститора, и њоме ће се одредити стварно потребно време за 
извођење радова, а које не сме да буде дуже од времена трајања радова добијеног овим пројектом. 
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Овим пројектом (Пројекат организације и технологије извођења радова) позиције радова су дате 
глобално, а од Извођача радова се очекује да при изради детаљног плана технологије и диманике 
радова у обзир узме детаљно све позиције радова предвиђене пројектом. 
  
При извођењу радова мора се водити рачуна о условима  добијени од надлежних кућа: 
 

Међуопштински завод за заштиту споменика 
културе Суботица 

451-2/94, од 28.07.2020. 

РС, Министраство унутрашњих послова, 
Сектор за ванредне ситуације, Кикинда 

09.14 бр.217-9787/20-2, од 08.07.2020. 

РС, Министарство унутрашњих послова, 
Дирекција полиције 

03.05.11.3 бр.28-303/20, од 21.07.2020. 

Телеком Србија А335-193325, од 14.07.2020. 
Србија ГАС 0601/2523, од 06.07.2020. 
СББ РОП-МСГИ-14362-ЛОЦ-1-ХПАП-8-2020, од 

24.07.2020. 
Потиски водовод "Хоргош" 450-0007, од 27.07.020. 
Покрајински завод за заштиту природе 03-1564/2, од 22.07.2020. 
Покрајински секретаријат за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство 

104-325-520/2020-04, од 29.07.2020. 

РС, Министарство одбране 10417-4, од 20.07.2020. 
ЈП за комуналне услуге "Комуналац", Кањижа 18-2/2020-ПУ, од 07.07.2020. 
ЈП Путеви Србије ЦЦ-МСГИ-14362-У/2020, од 29.07.2020. 
ГАСТРАНС, Нови Сад 358 од 07.07.2020. 
ЕПС Дистрибуција 87.1.0.0-Д.0709-202228-20, од 21.07.2020. 
Електромреже Србије 130-22-УТД-003-863/2020-002, од 07.07.2020. 
ЦЕТИН 28.07.2020. 
РС, Министљарство грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре 

350-02-00231/2020-14, од 18.08.2020. 
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2. ПРОГРАМ РАДОВА – ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ  - Проширење  капацитета за одвијање међународног друмског 
саобраћаја на граничном прелазу „Хоргош“, на аутопуту Е75 
 
Интервенције у оквиру комплекса граничног прелаза требале би да омогуће смањење гужви на 
граничном прелазу и смање време чекања у критичном периоду (годишњи одмори, празници), уз 
обавезну безбедност свих учесника у саобраћају. 
Локација граничног прелаза „Хоргош“ је изузетно атрактивна, обзиром да се налази на врло 
значајној саобраћајници Е-75 и представља значајан пункт за транзитни саобраћај. 
 
У технолошком  процесу  граничне  контроле учествује више различитих субјеката: МУП, УЦ, 
Инспекције, који врше пасошку, царинску и инспекцијску контролу роба и путника, при чему сваки од 
њих има своју технолошко-функционалну схему обављања формалности при улазу и излазу из 
земље, изражену пре свега решењем саобраћајних површина и токова, диспозицијом објеката и 
распоредом просторија и садржаја у њима. У путничко-царинском и робно-царинском терминалу 
исказани су потребни садржаји за функционалније обављање неопходних активности. 
 
На улазу и излазу из земље у теретним терминалима до граничне линије предвиђена је изградња 
по још три саобраћајне траке. 
 
Планирано је проширење дела аутопута Е-75 у дужини од око 700m испред граничног прелаза (од 
бензинске пумпе) са десне стране са две нове саобраћајне траке за ТМВ како би се омогућило 
неометано обављање саобраћаја и уклонила возила која тренутно стоје у зауставној траци.  
На месту почетка планиране додатне саобраћајне траке за излив са трасе IА реда број А1 (Е-75) за 
теретна возила, саобраћајном сигнализацијом је назначен тип возила који ће користити саобраћајну 
траку. 
Рачунску брзину на траси IА реда број А1 (Е-75) потребно је прилагодити потребама граничног 
прелаза. 
 
Висински и ситуационо све саобраћајне површине су усклађене са постојећим аутопутем и 
обезбеђују правилно одводњавање атмосферских вода. 
 
Предвиђена је саобраћајна веза пројектованог теретног терминала (излаз из земље) са постојећом 
саобраћајницом према граничном прелазу Хоргош 2 . 
 
Путничко-царински терминал 
 
Ради нормализације остваривања саобраћајно-технолошких поступака и активности, уз постојеће 
садржаје на путничком терминалу, предвиђено је проширење капацитета, у складу са пројектним 
задатком и захтевом корисника, на улазу и излазу из земље. 
Планирана је  изградња 4 нове саобраћајне траке за путничка возила и аутобусе /2+2/ на улазу у 
земљу, на излазу из земље постојећа трака за аутобусе пренамењена је у траку за путничка возила, 
а 2 камионске траке у аутобуске. 
 
На саобраћајним тракама предвиђене су  спојене контролне контролне кабине МУП-а и УЦ-а на 
свакој другој траци, у складу са  саобраћајно техничким решењем, тако да се из једне кабине могу 
вршити прегледи на две саобраћајне траке. 
 
Саобраћајне траке и контролне кабине наткривене су  надстрешницом у складу са постојећом. 
 
Предвиђени су канали за преглед аутобуса и комби возила и сви неопходни садржаји за обављање 
технолошких процеса.  



 
САОБРАЋАЈНИ  ИНСТИТУТ  ЦИП  д.о.о                                                              

Немањина 6/IV,   11000 Београд 
 

  
2019 - 620 - 10 - САО – K7/2 

 
Страна  7  од  106 

 

Вођење саобраћаја на граничном прелазу Хоргош је регулисано адекватном хоризонталном, 
вертикалном  и светлосном саобраћајном сигнализацијом и опремом, као и изменљивним 
саобраћајним знацима изнад саобраћајних трака ради давања јасне информације корисницима 
граничног прелаза о намени саобраћајних трака по категоријама возила. 
 
Робно-царински терминал 
 
Ради нормализације остваривања саобраћајно-технолошких поступака и активности, уз постојеће 
садржаје на теретном терминалу, предвиђено је  проширење капацитета, додавањем 3 траке за 
теретна возила на излазу из земље и једна трака за вангабаритна возила на улазу у земљу.  
 
На терминалима за улаз и излаз из земље предвиђена је по још једна колска вага и надстрешница 
за преглед возила. У теретном терминалу за излаз из земље предвиђен је нови објекат за УЦ, кафе 
и продавница и тоалети за возаче теретних возила.  
 
Теретни терминал предвиђен је као ограђен простор, одвојен од путничког стабилном заштитном 
оградом висине h=2,20m, са посебним режимом уласка, контроле и кретања камионског саобраћаја 
и потребним капијама.  
 
Хоризонтална регулација  планираних објеката је формирана у односу на постојеће и планиране 
саобраћајнице. Нивелационо решење дефинисано је нивелетама околних саобраћајница, односно 
котама терена.  
 
За паркинге теретних возила и аутобуса планирано је паркирање под косим углом са пролазним 
паркинг местима. Предвиђена су паркинг места за путничка возила. У оквиру комплекса граничног 
прелаза Хоргош, предвиђено је : 

- паркинг места за теретна возила на излазу из земље – 108 ПМ 
- паркинг места за теретна возила на улазу у  земљу – 111 ПМ 
- паркинг места за службена возила – 44 ПМ 
- паркинг места за путничка возила – 42 ПМ 

 
Укупан планирани број паркинг места у оквиру комплекса је 305ПМ 
 
Објекти високоградње 
 
Сви објекти и конструкције високоградње предвиђени проширењем Граничног прелаза, су 
усклађени, уклопљени и компатибилни са објектима који су већ изведени на Граничном прелазу, 
тако да формирају јединствену целину комплекса у смислу материјализације, обликовања, и 
завршне обраде са савременим техничким решењима и у складу са важећим стандардима.  
 
Према типу изградње планирани објекти су, у складу са постојећим предвиђени као: 

- зидани - од елемената армирано-бетонске скелетне носеће конструкције димензионисаних 
према пројектованим конструктивним распонима и величинама објеката и    

- контејнерски - од префабрикованих типских модуларних јединица, са конструктивним 
елементима заснованим на лакој основној конструкцији фасадних, подних и кровних оквира-
рамова од крутих профила (ХОП), међусобно заварених, антикорозивно заштићених и 
завршно обрађених 
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Путничко-царински терминал 
 
Надстрешница за контролу аутобуског саобраћаја на излазу из земље - Објекат П1.1 
 
Планираним проширењем капацитета Граничног прелаза, изнад реконструисаних саобраћајних 
трака за аутобуска возила у путничком терминалу на излазу из земље, формиран је нови сегмент 
надстрешнице, у свему по узору на постојеће. Испод надстрешнице се налазе контролне кабине 
МУП-а и УЦ-а са зауставним рампама. 
 
Контролне кабине МУП-а и УЦ-а на излазу из земље - Објекат П2  
Контролне кабине МУП-а и УЦ-а на улазу  у земљу - Објекат П2а  
 
Нове кабине су контејнтерско монтажног типа у складу са технолошким процесом спровођења 
процедуре граничне контроле и позициониране  тако да се из једне кабине могу контролисати две 
саобраћајне траке. Службеници МУП-а и УЦ-а смештени су у засебне просторије раздвојене 
застакљеним ветробраном. На свакој од саобраћајних трака, минималне ширине 3,0 m, превиђене 
су зауставне рампе на за то одговарајућим позицијама. 
 
Контролне кабине предвиђене су као типски објекти, који се монтирају на припемљену подлогу - 
бетонски темељ, на острвима ширине 2,00 m. Кабине су објекти контејнерског-монтажног типа, а 
површина појединачне кабине износи око 14,20 m2, за двоструку двострану, односно око 9,20 m2, за 
двоструку једнострану.  
На путничком терминалу за излаз из земље постављају се четири двоструке двостране кабина, а на 
терминалу за улаз у земљу четири двоструке двостране и две двоструке једностране кабине. 
 
Надстрешница за преглед аутобуса, на излазу из земље - Објекат П8 
Надстрешница за преглед аутобуса, на улазу у земљу - Објекат П8а 
 
Намена објекта је обављање детаљног контролног прегледа аутобуса и комби возила на излазу из 
земље и на улазу у земљу од стране служби УЦ-а. Испод надстрешнице предвиђена су четири 
паркинг места за аутобусе, величине 3,50 х 15,00 m, простор за преглед возила величине 4,50 х 
19,00 m, са каналом ширине 1,00 m,  дужине 17,00 m, а дубине 1,70 m (светле мере) и адекватним 
саобраћајним приступом.  
 
Надстрешница  за привремено одузета путничка и комби возила - Објекат П9 
 
Намена овог садржаја је привремено гаражирање одузетих возила. Склоп се састоји од 
надстрешнице и ограђеног простора за смештај - чување одузетих возила, укупног капацитета 12 
паркинг места за путничка и комби возила. 
 
Робно - царински терминал на излазу из земље 
 
Контролна кабина са надстрешницом на улазу у терминал - Објекат ТИ1 
Контролна кабина са надстрешницом на излазу из терминала - Објекат ТИ1.1 
 
Намена кабине је контрола теретних возила од стране служби МУП-а и УЦ-а. Објекти су 
постављени уз саобраћајне траке на улазу у теретни терминал, односно на излазу из њега. На 
свакој од саобраћајних трака предвиђене су зауставне рампе.  
Контролна кабина предвиђена је као типски објекат, обликовно усклађен са постојећим кабинама на 
теретном терминалу за улаз у земљу. На улазу у терминал предвиђене су три саобраћајне траке са 
две контролне кабине, једном једностраном и једном двостраном, а на излазу из терминала две 
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саобраћајне траке са једном двостраном кабином. Површина појединачне кабине  износи око 15,65 
m2.  
 
Камионска вага - Објекат ТИ2,ТУ2 
 
Намена објекта је контрола камионског саобраћаја, мерењем терета и осовинског камионског 
притиска, максималне носивости 60t. Објекат се састоји од две камионске ваге уграђене у коловозну 
конструкцију, између којих је постављена вагарска кућица за очитавање података са два радна 
места и адекватне надстрешнице.  
 
Контролни објекат УЦ-а за  теретни саобраћај  - ТИ3 
 
Намена објекта је обављање прегледа и контрола путника и робе на излазу из земље за теретни 
(камионски) саобраћај од стране службе УЦ-а.  
 
Јавни тоалет - Објекат ТИ5 
 
Намена објекта је да опслужи возаче теретних возила, који се због детаљних прегледа возила и 
терета задржавају у терминалу, до завршетка формалности контроле. Објекат је зиданог типа, 
предвиђен као типски, обликовно и функционално усклађен са постојећим јавним тоалетом на 
теретном терминалу за улаз у земљу. 
Надстрешница са платформом за истовар и контролу робе, заштитном кућицом и каналом за 
преглед возила - Објекат ТИ6, ТУ6 
Намена објекта је обављање детаљног контролног прегледа теретних возила са могућношћу 
истовара робе. У склопу контолног пункта предвиђена је надстрешница. 
Утоварно-истоварна платформа, са једне стране има навозну рампу за виљушкар, док се на 
супротном крају налазе кућица за службенике УЦ-а.  
 
Рендген камиона - скенер - Објекат ТИ7, ТУ7 
 
Мобилини рендген камиона – скенер је постављен према ситуационом плану на теретном 
терминалу на улазу и излазу из земље са свим потребним инсталацијама и предвиђеним радним и 
заштитним појасом. Простор платоа за мобилни скенер је ограђен, како би се спречио 
неконтролисани приступ зони зрачења. 
 
Робно - царински терминал на улазу у земљу 
 
Контролна кабина са надстрешницом за излаз из терминала - Објекат ТУ 1.1 
 
Контролна кабина планирана је као типски објекат, обликовно усклађен са постојећим кабинама на 
теретном терминалу за улаз у земљу. На излазу из терминала предвиђене су две саобраћајне траке 
са једном двостраном кабином. Површина кабине  износи око 15,65 m2.  Шалтер за пријем 
докумената је доступан са возачког места,  
У склопу контролног пункта предвиђена је и надстрешница која покрива саобраћајну траку у којој се 
налази теретно возило приликом заустављања.  
 
Конструкција објеката 
За објекте монтажног типа планирана је  примена конструктивних елемената који се могу изводити 
системом монтажне изградње, димензионисаних према пројектованим конструктивним распонима. 
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Конструкција надстрешница 
Планирана је примена решеткастих конструкција, које се могу изводити системом монтажне 
изградње, димензионисаних према пројектованим конструктивним распонима, са носећим 
елементима од челичних профила (примарни и секундарни носачи) постављеним на армирано-
бетонске ослонце (темеље самце).  
 
Водоводна мрежа и објекти 
 
Јавна водоводна мрежа на делу граничног прелаза, изграђена је од HDPE цеви DN 160 mm на 
дубини од 1,2 m и налази се на 2,0 - 3,5 m од регулационе линије. У мрежи је обезбеђен стални 
радни притисак од 4 bar. 
Довод воде за санитарне и противпожарне потребе је из јавног водовода који је у надлежности 
предузећа "Потиски водоводи" из Хоргоша.  
Преко постојеће инсталације се може обезбедити потребан капацитет и притисак на месту 
прикључка, код водомера тј. места испоруке воде за планирано проширење капацитета у оквиру 
комплекса граничног прелаза. Унутрашња водоводна мрежа је у надлежности власника објекта. 
Изграђена је заједничка унутрашња водоводна мрежа за потребе противпожарне заштите и 
санитарне потребе свих корисника Граничног прелаза Хоргош.  
 
Планирано стање 
 
Предвиђено је измештање постојећег резервоара јер постоје техничке могућности за обезбеђење 
потребне количине воде за гашење пожара без резервоара, а потребан притисак би се обезбедио 
изградњом новог објекта за смештај постројења за повишење притиска.  
На саобраћајном острву иза водомерног шахта планирана је изградња објекта у који ће се сместити 
постројење за повишење притиска који замењује функцију резервоара. 
Планирано је проширење водоводне мреже због прикључења нових објеката који имају потрошњу 
воде и због постављања хидраната око проширених саобраћајних површина које треба да се штите 
гашењем водом из хидраната. 
 
Канализациона мрежа и објекти 
 
Јавна канализациона мрежа на делу граничног прелаза изграђена је од HDPE цеви DN 125. 
Инсталација канализације је под притиском (до 2 bar) од препумпне станице фекалне воде која је 
изграђена на територији комплекса граничног прелаза Хоргош - 1 до насеља Хоргош. Све отпадне 
воде фекалног порекла се гравитационим током сакупљају у Црпну станицу (FCS) у близини 
границе комплекса и одатле се исте потисним водом упућују према пречистачу отпадних вода у 
Хоргошу. 
Постојећи капацитети су довољни за планирано проширење граничног прелаза Хоргош, али је 
потребно извршити реконструкцију објекта црпне станице фекалних отпадних вода како би се 
услуга одвода отпадних вода подигла на виши ниво, тако што би се испред црпне станице 
доградило сито - фина решетка за издвајање пливајућих материја из отпадне воде. 
 
Фекална канализација 
 
Фекална канализација се са целог комплекса гравитационо сакупља на једном месту које се налази 
на проширењу десно од објекта излазног терминала из земље. На том месту се налази црпна 
станица, помоћу које се употребљене воде пребацују у јавну канализацију.  
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Кишна канализација 
 
Кишне воде са саобраћајних површина се сливницима прикупљају и зацевљеном канализацијом 
спроводе до испуста у ободни канал. 
Кишна канализација се сакупља сливницима и интерном мрежом се транспортује до  испуста у 
околни ободни канал, који постоји целом дужином око комплекса граничног прелаза. Постоји 4 
испуста кишне канализације и један сигурносни код грудобрана. Пре излива највећег слива, вода се 
преко распоређена 3 сепаратора пречишћава пре испуштања у канал.  
 
Планирано решење 
 
Фекална канализација 
 
Фекална канализација се задржава у постојећем стању уз додавање деоница за прикључење нових 
објеката који се прикључују на интерну мрежу фекалне канализације.  
. 
Кишна канализација 
 
Сва кишна вода која се буде сакупила ће се пречишћавати. Испред нових испуста поставити 
сепараторе кроз које ће кишна вода пролазити ради одстрањивања минералиних уља из воде 
сакупљене са саобраћајних површина. 
Имајући у виду да се предвиђа проширење Граничног прелаза са додатним саобраћајним тракама, 
које би прелазиле преко постојећих канала, предвиђено је измештање ободних канала. Техничко 
решење измештања ободних канала je усклађено са пројектним решењем нових саобраћајница, при 
чему се омогућава ефикасно одвођење атмосферске воде са новопројектованих саобраћајница, као 
и целог комплекса граничног прелаза. На узводним и низводним крајевима измештања канала, 
предвиђено је да се измештени канали адекватно уклопе у постојеће стање канала.  
Новоформирани канали су земљани, трапезног попречног пресека, ширине у дну од 1 m, док је 
нагиб косина канала 1:1,5. 
 
Унутрашње инсталације водовода и канализације 
 
У зависности од намене нових објекта у оквиру реконструкције и проширења комплекса ГП Хоргош, 
пројектоване су одговарајуће унутрашње инсталације водовода и канализације у објектима. 
Водоводна мрежа у објектима је планирана за њихово снабдевање санитарном и противпожарном 
водом. Објекти ће се прикључити на спољну интерну водоводну мрежу која постоји на комплексу.  
Фекална канализација служи за одвођење употребљених вода од санитарних уређаја и опреме и 
биће везана на интерну фекалну канализацију комплекса. 
За објекте који имају планирану кухињу, одвођење употребљене воде се мора вршити преко 
одговарајућег сепаратора масти.  
 
Електроенергетска мрежа  и објекти 
 
Предметно подручје има решено снабдевање електричном енергијом за планирано проширење 
граничног прелаза Хоргош из ТС 35/10 kV Хоргош са 10 kV изводом "Индустрија". Основни објекат 
за снабдевање је постојећа трафостаница 3ТС-10П у Хоргошу са постојећом електроенергетском 
мрежом и преко постојећег прикључка. Трафо станица се налази у оквиру објекта енергане. 
Према постојећем стању, за део потрошача који мора да ради и у случају нестанка напона на 
мрежи, предвиђено је резервно напајање са дизел-електричног агрегата смештеног у објекту 
енергане. На Граничном прелазу постоји кабловска канализација за потребе полагања 
електроенергетских каблова високонапонског развода, нисконапонског развода мрежног и 
агрегатског напајања, за потребе спољашњег осветљења као и за развод командно сигналних 
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каблова различитих врста инсталација. У склопу кабловске канализације постоји и одговарајући 
број шахтова за потребе манипулације кабловима у оквиру канализације. 
Због проширења Граничног прелаза и потреба новопланираних објеката, планирана је додатна 
кабловска канализација са одговарајућим бројем шахтова за потребе манипулације кабловима у 
оквиру канализације. 
Постојеће спољашње осветљење комлекса Граничног прелаза, које је изведено на челичним 
стубовима са рефлекторима распоређеним на кружним носачима се задржава, а планирано је и 
додатно осветљење новопланираних саобраћајних и манипулативних површина постављањем 
светиљки на нове челичне стубове са савременим светиљкама са квалитетним и економичним 
светлосним изворима, којим се обезбеђује одговарајући ниво осветљености.  
У зависности од намене новопланираних објеката у комплексу Граничног прелаза, планиране су 
одговарајуће унутрашње електроенергетске инсталације у објектима.  Прикључак објеката на 
спољну електроенергетску мрежу је планиран преко кабловских прикључних кутија или преко 
разводних ормана за мање објекте. 
 
Телекомуникациона мрежа и објекти 
 
На предметној локацији "Телеком Србија" а.д. поседује телекомуникациону инфраструктуру. 
Постојећи телекомуникациони и сигнални системи на граничном прелазу Хоргош су:  

- стабилни систем за дојаву пожара; 
- инсталација за пријем радио и дистрибуцију радио и ТВ сигнала; 
- видео надзор; 
- систем усмерених радио релејних веза и  
- електронска мрежа за комуникацију и пренос података која обједињује пренос рачунарских 

података, говорну комуникацију, бежичну дистрибуцију Интернет сигнала и пренос видео 
сигнала.  

До граничног прелаза  доведен је оптички кабл националног оператера "Телеком Србија" а.д., који 
обезбеђује широкопојасне сервисе и телефонске везе за потребе функционисања стручних служби 
и услужних делатности. 
У оквиру радова на проширењу и реконструкцији Граничног прелаза планира се и проширење 
телекомуникационих и сигналних система. Планирање нових садржаја у оквиру комплекса 
граничног прелаза Хоргош, имају за последицу полагање нове бакарне и оптичке инсталације. 
Такође, формирање нових површина за паркирање на постојећем делу Граничног прелаза 
условљава корекцију позиција постојећих камера, као и дефинисање нових камерних места. За 
полагање спољне кабловске инсталације планира се доградња ТК кабловске канализације 
додавањем потребног броја окана и инсталационих цевних распона. 
У оквиру планираних радова на проширењу прилазне саобраћајнице са стране Републике Србије, 
планира се и измештање и заштита постојеће кабловске мреже, као и полагање резервних 
инсталационих цеви, у свему према Условима "Телеком Србија" а.д.  
 
Услед проширења ГП Хоргош, потребно је обезбедити и проширење телекомуникационих услуга и 
то: 

- повећање брзине размене података (Internet flow rates) према захтевима МУП-a, Управe 
царине, инспекцијa; 

- додатне широкопојасне услуге за ресторански део новог објекта (2 директне телефонске 
линије и Internet paket 200/40 Mbps). 

 
Термотехничка мрежа и објекти 
 
На предметној локацији, ЈП "Србијагас" поседује челични гасовод средњег притиска (DN50), којим 
се снабдева котларница (енергана) за потребе грејања објеката (котларница) у оквиру комплекса 
граничног прелаза Хоргош. 
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У оквиру комплекса Граничног прелаза Хоргош, у постојећем стању, основни извор енергије је 
земни гас. Резервно гориво је лако лож уље. Поред котларнице постављен је хоризонтални укопани 
резервоар за лако лож уље запремине V=100m3. У котларници су инсталисана два топловодна 
котла капацитета 2x575 kW. На котловима су изведени комбиновани горионици гас – лако лож уље. 
У котларници је предвиђена и изведена сва потребна опрема и арматура. Котларница је у функцији 
и у одличном је стању. Из котларнице воде две гране до потрошача – објеката на комплексу. Нема 
резерве у капацитету. 
Грејање и хлађење контролних кабина на граничном прелазу Хоргош одвија се сплит системима 
који могу да раде као топлотне пумпе.  
У постојећем стању гасовод се, након одвајања крака за котларницу, води кроз зелену површину. 
Прикључни шахт за котларницу је смештен у зеленој површини. 
Због проширења саобраћајних површина неопходно је изместити постојећи прикључни шахт за 
котларницу.  
 
Саобраћајна сигнализација и опрема 
 
Вођење саобраћаја је регулисано хоризонталном, вертикалном и светлосном сигнализацијом, да би 
се дала јасна информација корисницима граничног прелаза о намени саобраћајних трака по 
категорији возила. 
 
Предвиђена замена свих постојећих дисплеја на надстрешницама, изнад саобраћајних трака 
намењених вођењу саобраћаја на граничном прелазу. 
 
Предвиђени детектори и диспеји за приказивање броја слободних паркинг места у ламелама 
намењеним камионима.  
 
Предложена решења система саобраћајне сигнализације и вођења саобраћаја, треба да обезбеде 
несметано и безбедно одвијање саобраћаја.  
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3. АНАЛИЗА МЕТОДА РАДА СА ОПИСОМ ТЕХНОЛОГИЈЕ 
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3.  АНАЛИЗА МЕТОДА РАДА СА ОПИСОМ ТЕХНОЛОГИЈЕ 
 
При извођењу радова Извођач се мора придржавати одговарајућих техничких услова за извођење 
радова, али и Услова издатих од надлежних кућа и технологију радова ускладити са Издатим 
локацијским условима. 
За позиције радова предвиђене Предмером радова важе Технички услови за грађење путева у 
републици Србији, Јаваног предузећа „Путеви Србије“ и то: 
 
1.0. Општи технички услови, 
2.1. Припремни радови, 
2.2.Земљани радови, 
2.3. Системи за одводњавање, 
2.4. Коловозна конструкција 
2.5. Грађевинске конструкције и потпорни елементи, 
2.6. Занатски радови, 
2.7. Саобраћајна сигнализација и опрема 
2.8. Подземини радови (ако на деоници пута има тунела) 
 
За одређене врсте грађевинских радова, начелно важе следеће методе извођења (ако то није 
другачије дато пројектом):  
 
3.1.     Припремни радови 
 
3.1.1. Обележавање трасе пре почетка радова 
 
Опис радова 
 
Обележавање осовине пута укључује сва мерења са циљем преноса података из Пројекта на терен, 
као и одржавање тачака успостављених на терену током читавог периода грађења, односно до 
предаје радова Инвеститору. 
 
             Предаја осовине пута и пријем 
 
Инвеститор ће предати Извођачу оперативни полигон и сталне тачке (репере) са свим потребним 
подацима у форми цртежа, скица, табела и слично. Предаја и пријем података о оперативном 
полигону и сталним тачкама треба да буде у писаној форми коју ће потписати представници 
Инвеститора и Извођача. Приликом примопредаје осовине пута Инвеститор треба да преда 
Извођачу следеће цртеже: 
Ситуациони план, размера 1:1000 (1:2000 или слично), са приказаном осовином пута. Везе свих 
главних ознака осовине са оперативним полигоном треба да буду нацртане укључујући и све 
неопходне податке за исколчавање; 
Прорачун основних ознака, или у случају електронског прорачуна, координате основних ознака и 
тачака за осигурање, укључујући стационаже као и координате кривих; 
Списак полигоних тачака и координата темена, укључујући и топографске тачке; 
Списак висинских ознака, нагиба, укључујући и нагибе терена; 
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Скица полигоних и тригонометријских тачака. 
 
            Контрола током извођења 
 
Извођач ће редовно контролисати обележену осовину пута, путне профиле, сталне тачке (репере) и 
полигоне тачке. Извођач ће обновити сваку уништену или оштећену ознаку о свом трошку. 
Надзорни орган ће контролисати тачност обновљених ознака. 
 
Предаја и пријем по завршетку посла 
 
Извођач ће обновити осовину пута, стационаже, полигоне тачке и сталне тачке на захтев 
Инвеститора, по завршетку свих радова на путу и предати их Инвеститору пре техничког пријема. 
Прописана белешка о пријему/предаји треба да постоји. 
Инвеститор је дужан да захтева нивелманску књигу о траси новог пута приликом техничког пријема.   
  
3.2.    Земљани радови 
 
3.2.1. Ископ земље у широком откопу  
 
Опис радова 
 
Рад обухвата све широке откопе земљаних материјала који су предвиђени пројектом, заједно са 
одвозом, односно гурањем ископаног материјала у насипе, депоније за разне потребе према 
намени, како ће се материјал употребљавати при извођењу радова. У те радове укључени су сви 
откопи засека, усека, проширења коловоза, позајмишта, корекција водотока, девијација путева, као 
и широки откопи при извођењу објекта. 
 
Извођење 
 
Све ископе треба извршити према профилима, уписаним котама, пројектом прописаним нагибима, 
узимајући у обзир захеване особине за наменску употребу ископаног материјала, а по овим 
техничким условима. 
 
Откоп мимо пројекта (мањи или већи) може се вршити само по налогу Надзорног органа. Трошкови 
за отклањање штета насталих због одроњавања или прекопавања мимо Пројекта, односно уредног 
налога Надзорног органа, падаће на терет Извођача. 
Откоп ће се обављати употребом багера обзиром на то да се ради о материјалима које није 
потребно минирати него се могу копати директно. Затим се врши утовар материјала утаваривачем, 
те транспорт и истовар камионом кипером.  
При извођењу ископа треба спровести потребне заштитне мере за потпуну сигурност на раду и сва 
потребна осигурања постојећих објеката и комуникација. 
У свакој фази рада мора бити омогућено ефикасно одводњавање.  
 
Нагибе косина у ископу треба урадити по Пројекту, односно по захтеву Надзорног органа. Тај рад 
захтева такође чишћење свих неприкладних места у земљаним материјалима, која изискују посебна 
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заштитна сигурносна решења, услед чега Извођач нема право на измену уговорених јединичних 
цена. 
 
При извођењу радова треба пазити да не дође до поткопавања, поремећаја равнотеже или 
оштећења косина ископа, које су Пројектом предвиђене. Сваки такав случај Извођач је дужан 
накнадно санирати по упутствима Надзорног органа, с тим да не може захтевати било какву 
одштету или признање плаћања за већи или непредвиђени рад. 
 
У случају прекопавања планума, забрањује се свака поправка враћањем и сабијањем слоја, већ се 
мора планум формирати на ниво прекопа, дренаже по потреби продубити, а доњу подлогу израдити 
у повећаној дебљини, с тим да вишкови рада изазвани прекопавањем падају на терет Извођача. 
 
Пре и за време рада треба на свим променама у ископу, односно квалитету материјала, узети 
одговарајуће узорке за испитивање употребљивости материјала за намену за коју ће се 
употребљавати. 
 
3.2.2. Уређење темељног тла (подтла) 
 
Опис радова 
 
Уређење подтла укључује припрему темељног тла за грађење насипа, усека или засека, након 
завршеног ископа и одвоза плодног тла и хумуса и обухвата збијање површине темељног тла. 
 
Квалитет материјала 
 
Употребљивост темељног тла треба утврдити предходним испитивањима: 
Природне влажности - СРПС У.Б1.012; 
Оптималне влажности при стандардном Прокторовом опиту - СРПС У.Б1.038; 
Границе конзистенције - СРПС У.Б1.020; 
Учешће хумусних и органских материја - СРПС У.Б1.039. 
Ова геомеханичка испитивања треба вршити најмање једном на сваких 1000м², као и за сваку 
промену материјала. 
Локално тло које има функцију подтла треба да има физичко – механичка својства иста као и 
материјали од којих се гради насип. 
За израду и збијање подтла, материјал мора бити доведен у следеће стање: 
Влажност при збијању мора бити блиска оптималној влажности при стандардном Прокторовом 
опиту, како би се омогућило добро збијање и постигла захтевана густина и носивост; 
Уклањање свих хумусних и органских састојака. 
 
Извођење 
 
Површину темељног тла (подтла), након извршеног скидања хумуса, збијамо у пуној ширини 
виброваљаком. Материјал у подтлу мора на почетку имати оптималну влажност по стандардном 
Прокторовом опиту да би се збијање могло успешно обавити што постижемо квашњем. Динамика 
рада треба да је углавном подешена тако да се, ако је могуће, темељно тло збија одмах након 
ископа. 
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Квалитет грађења 
 
Збијеност 
Контрола збијености се спроводи најмање једном на сваки 25-30 м¹ обрађеног подтла, а врши се 
утврђивањем суве запреминске масе по СРПС У.Б1.016. Подтло до дубине од 30 цм мора бити 
збијено по истим критеријумима који важе за први слој насипа. 
 
Носивост 
Извођач мора доказати резултатима текућих испитивања и постигнуту носивост подтла мерењем 
модула крутости Мѕ. Ова мерења не искључују испитивања збијености. Захтеване вредности 
модула крутости Мѕ не могу бити на било ком месту мање од 15 МРа при оптималној влажности. 
Испитивања се обављају на сваких 1000 м². 
 
 
Равност површине подтла 
Контрола равности се врши на било ком месту по избору Надзорног органа, а најмање са 
учесталошћу опитних места на сваком пројектованом попречном профилу. Одступање површине 
подтла мерена под летвом од 4 м постављеном паралелно са осовином пута не сме бити већа од 
±3 цм. 
 
Висински положај 
Контрола кота површине подтла се врши на било ком месту по избору Надзорног органа, а најмање 
са учесталошћу опитних места на сваком пројектованом попречном профилу. Одступање површине 
подтла на мереном месту не сме одступити од пројектованих кота за више од ±3 цм.  
 
3.2.3. Израда постељице 
 
Позиција обухвата финалну обраду контактног слоја између трупа и коловозне конструкције. 
Обрада се састоји из финог планирања постељице грејдерима по пројектованим котама и допунског 
сабијања вибро ваљцима до постизања степена збијености мин 98% од макс. збијености по 
стандардном Прокторовом опиту. 
 У току и по завршетку сабијања, постељица се треба одржавати у добро дренираном стању. 
Потребно је обезбедити несметано отицање површинске воде, како не би дошло до расквашавања. 
 
Пре израде постељице извођач је дужан да обезбеди потребне атесте који би доказали погодност 
материјала за употребу.  
            
             Технолошки критеријуми 
 
Проверавање квалитета извршених радова и материјала врши теренска геомеханичка лабораторија 
за време грађења кроз испитивање материјала и квалитета уграђивања према следећем : 
 
Испитивање квалитета материјала: 
 
гранулометријски састав                           SRPS U.B1.018 
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граница конзистенције                           SRPS U.B1.020 
макс.лабораторијска збијеност и оптимална влажност   SRPS U.B1.038 
индекс носивости  CBR                           SRPS U.B1.042 
 
Испитивање квалитета уграђивања: 
 
влажност материјала      NJopt =  0-2% 
степен збијености (E=60x104 Nm/m3)   s max = 98% 
модул стишљивости      Ms>350-400 KN/cm2 
запреминска маса      >1,65x103 t/m3 
граница течења      Wl < 40% 
индекс пластичности       Ip < 20% 
 
Испитивање квалитета основних материјала врши се у случају два или више материјала, за сваку 
врсту посебно. 
 
            Технологија извршења 
 
Уколико дође до повишеног степена влажности којим се не постиже захтевана збијеност, 
постељица се мора просушити, а када то није могуће, заменити завршни слој песком дебљине 
минимум 30 цм. Извођач је дужан да о свом трошку спроведе режим неге и заштите изведене 
постељице.  
 
Контрола квалитета израде обухвата контролу висине са толеранцијом 2 цм у односу на 
пројектоване коте и контроле квалитета уграђивања у погледу степена влажности и збијености као 
и вредности модула стишљивости. Ова контролна испитивања обавиће се на сваких 200 м2 готове 
постељице. 
Понављање опита због незадовољавајућих резултата испитивања пада на терет извођача радова. 
За испитивање носивости опитом са кружном плочом, извођач обезбеђује одговарајући 
контратерет. 
 
Ручно планирање и машинско ваљање постељице 
 
 Позиција обухвата ручну обраду-фино планирање по пројектованим котама и машинско сабијање 
вибро ваљцима. 
 
3.3.     Коловозна конструкција 
 
3.3.1. Израда доњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0/31.5мм механички збијеног и 
од ДКА 0/63 мм 
 
Опис радова 
 
Позиција обухвата набавку, довоз, уграђивање, фино разастирање, квашење и збијање носећег 
слоја од дробљеног каменог материјала 0/63мм (0/31,5мм), према диманзијама датим у Пројекту. 
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Материјал 
 
За израду доњег носећег слоја мора се припремити дробљени камени материјал. 
Ова позиција обухвата израду тампонског слоја од дробљеног агрегата 0/31.5мм дебљине од d=20 
(15)цм и ДКА 0/63мм, дебљине 25 (30) цм. 
 
Дробљено камени агрегат који се састоји од зрна дробљенца, ситнежи, песка и испуне, мора 
задовољити одређене захтеве у погледу: 

- физичко-механичких и минеролошко-петрографских особина саме стене и агрегата; 
- гранулометријског састава; 
- садржаја органских материјала и лаких честица. 

 
Гранулометријски састав за тампон слој, фракције 0/63мм, мора се налазити унутар следећих 
граничних кривих: 
 
Отвор квадратног сита (мм) %теж. у односу на укупну тежину материјала 0/63 
 0,125       2-15 
 0,25       5-20 
 0,5       7-26 
 0,71       9-30 
 1       11-34 
 2       18-44 
 4       26-56 
 8       36-69 
 16       50-85 
 22,4       59-93 
 31,5       71-100 
 45       85-100 
 63       100 
 
Гранулометријски састав дробљеног каменог материјала за доњи носећи слој, фракције 0/31.5мм, 
мора се налазити унутар следећих граничних кривих: 
 
Отвор квадратног сита(мм) %теж. у односу на укупну тежину материјала 0/31,5мм 
 0,1        2-9 
 0,2        5-14 
 0,5        8-20 
 1        11-30 
 2        15-40 
 5        25-55 
 10        30-65 
 20        60-80 
 31,5        100 
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Поред наведених критеријума, материјал мора задовољити још и следеће захтеве: 

- садржај зрна мањих од 0.02 мм не сме бити већи од 3 %; 
- степен неравномерности гранулометријског састава треба да се креће у границама: U=15-50; 
- са аспекта носивости, агрегат треба да има лабораторијски калифорнијски индекс носивости 

CBR=80 % при степену збијености Sz=95 % у односу на модификовани  Прокторов опит, а 
оптималну влажност Njopt=7-9%; 

- садржај органских материјала и лаких честица не сме бити већи од 3 % тежине. 
 
Извођење 
 
Израда се врши у једном слоју. Материјал се мора разастрти у подужном правцу у нагибу једнаком 
нагибу нивелете. У попречном смислу мора имати нагиб постојеће нивелете, односно потребан за 
одводњавање атмосферске воде. 
 
Слој се мора збијати у пуној ширини (односно ширини возне траке) примењеним ваљка на 
пнеуматицима. Сабијање треба вршити од ниже ивице ка вишој. 
 
Материјал за носећи слој не сме се уграђивати преко смрзнуте површине, нити се сме уграђивати 
преко слоја снега или леда. 
 
На одговарајућу припремљену површину постељице може се почети са навожењем тампонског 
материјала одмах по пријему постељице, уз сагласност Надзорног органа. За израду тампонског 
слоја предвиђено је да се користи дробљени агрегат из каменолома, а на градилиште довози 
камионом кипером. 
 
Довожење материјала се по правилу не сме изводити на припремљену и преузету постељицу, већ 
чеоним и бочним извртањем по већ разастртом слоју материјала за носећи слој. За разастирање, 
фино планирање и квашење се користи финишер који омогућава захтевану расподелу материјала и 
слојеве једнаке дебљине и ширине. Дебљина разастртог материјала мора одговарати захтеваној 
дебљини слоја материјала предвиђеног Пројектом. У случају уграђивања материјала у више 
слојева, сваки појединачни слој мора бити одговарајуће обликован и збијен пре почетка навожења 
материјала за следећи слој. Возила са заблаћеним точковима или са заблаћеним доњим делом не 
сму се возити по већ разастртом или збијеном материјалу у носећем слоју. 
 
Сва ваљку недоступна места морају се сабити до захтеване збијености другим средствима за 
збијање. 
 
На одговарајућу припремњену површину тампона може се почети са навожењем каменог 
материјала 0/31.5мм одмах по пријему тампона, а уз сагласност Надзорног органа. 
 
Контрола обрађеног и збијеног доњег носећег слоја 
 
Контрола обрађеног и збијеног доњег носећег слоја врши се одређивањем степена збијености или 
модула стишљивости на сваких 500 м². Уколико се паралелно раде одређивања степена збијености 
и модула стишљивости испитивање се ради на сваких 50 м². Планум доњег носећег слоја 
контролише се у односу на пројектоване коте, а врши се и контрола равности. 
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Критријум за оцену квалитета уграђивања 
 
Зависно од пројектованог решења коловозне конструкције, потребно је задовољити следеће 
критеријуме: 
 
Дебљина доњег носећег слоја дробљеног камена(цм) Захтеван степен збијености Sz у односу на 
модификовани Прокторов опит Sz (%) 
20(25) 98% 
 
Код уграђивања овог материјала, преко тврде подлоге, потребно је средство за набијање, односно 
вибрације, прилагодити овим условима, како би се агрегат сабио до потребне збијености. 
 
Понављање опита због незадовољавајућих резултата, пада на терет Извођача радова. Коте 
планума доњег носећег слоја на произвољном месту могу одступити за ±10мм за материјале 
0/31.5мм, односно ±15мм за материјал 0/63мм. Равност планума мери се крстом на произвољном 
месту, а одступање од мерене равни могу бити највише 10мм за материјале 0/31.5мм, а за 
материјале 0/63мм највише 15мм у било ком правцу. 
 
3.3.2.   Набавка и уградња бетонских ивичњака 
 
Опис позиције радова 
 
Позиција обухвата набавку и полагање издигнутих сивих бетонских ивичњака димензија 12/18, 18/24 
и 20/24цм, уз неопходан ручни ископ, одвоз сувишног материјала и бетонирање подлоге. 
 
Извођење 
 
Ивичњаци се морају уградити пре постављања асфалтних слојева, на претходно збијеном, 
испитаном и прихваћеном тампонском слоју. Уградња бетонских ивичњака мора у свему бити 
изведена према цртежима датим у Пројекту. У тим цртежима треба да буду приказани сви детаљи 
везани за ископ, бетонску подлогу, уграђивање бетона, заливање спојница и све остале позиције 
рада. 
 
Префабриковани бетонски ивичњаци треба да буду произведени од бетона марке MB40. Поред 
тога, морају бити апсолутно постојани на дејство мраза и соли. Потребно је обезбедити све атесте 
којима се доказује њихов квалитет, а њихову употребу одобрава Надзорни орган. Дозвољено је 
уграђивати само неоштећене елементе, и оне са мањим оштећењима која после уграђивања неће 
бити видљива. После полагања ивичњака треба предузети све потребне заштитне мере против 
утицаја ветра, сунца и мраза. 
           
Пре уграђивања бетонских ивичњака треба извршити ручни ископ материјала на месту где ће 
ивичњаци бити постављени. Затим се ивичњаци камионом допремају на градилиште и истоварују 
дуж деонице на којој се уграђују. Уградња ивичњака врши се на слоју бетона (такозваној бетонској 
греди) марке MB15. Постављање ивичњака се врши ручно. Приликом уграђивања ивичњаци треба 
да буду наквашени, како би се остварила боља прионљивост за бетонску подлогу. Између 
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постављених ивичњака се оставља мали простор ширине 1cm (такозвана фуга) који се касније 
залива цементним малтером направљеним у односу 1:3. 
 
Потребно је предузети све мере за успешно извођење посла, што значи да ископ треба извршити 
правилно, затим стручно припремити подлогу, префабриковане елементе квасити пре уграђивања и 
све слојеве извести тако да се обезбеди атхезија између ивичњака и бетонске подлоге. Ивичњаке 
треба потпуно очистити по завршетку посла, а Извођач радова треба да отклони сва оштећења 
настала приликом извођења других радова на начин који је прописао Надзорни орган. Тамо где је 
неопходно, оштећене ивичњаке треба заменити новим ивичњацима. 
 
Висински и ситуационо ивичњаци треба да буду изведени у потпуности према Пројекту. Нагиби и 
коте морају одговарати пројектованим нагибима и котама, уз дозвољено одступање од највише 
0,5cm. 
 
 
3.4.   Асфалтерски радови 
 
3.4.1.   Израда горњег носећег слоја од битуминизираног дробљеног агрегата 
БНС 22сА, д=6 цм, д=7цм и д=8цм 
 
Опис радова 
 
Позиција обухвата набавку материјала, справљање, транспорт, разастирање, уградњу и збијање 
асфалтне мешавине по врућем поступку од минералног материјала и битумена слојевима 
пројектоване дебљине. 
 
Предходна испитивања асфалтне мешавине 
 
Пре почетка радова обавезна је израда у овлашћеној лабораторији пројекта предходне асфалтне 
мешавине који је у свему сагласан са захтевима техничких услова.  
 
Производња асфалтне мешавине не сме почети док Извођач не обезбеди сагласност Надзорног 
органа на предложену предходну мешавину. Атести о основним материјалима и предходној 
мешавини не смеју бити старији од 6 месеци. Уколико настану промене у основним материјалима 
или се промени избор материјала, Извођач је дужан да предложи Надзорном органу писменим 
дописом предлог за промену усвојене асфалтне мешавине, односно да предложи нову предходну 
мешавину на сагласност, пре почетка употребе тих материјала. 
Основни захтеви који се морају поштовати у изради предходне мешавине су: 
 
што приближнији положај гранулометријског састава минералне мешавине саставу дефинисаном 
пројектним решењем (циљна линија гранулометријског састава) 
поштовање одговарајућих стандарда СРПС за квалитет минералног каменог материјала 
постизање вредности запреминских карактеристика мешавине које одговарају пројектним захтевима 
задовољење захтева одговарајућих СРПС стандарда за квалитет пројектованог типа битумена 
задовољење посебних захтева пројекта за фундаметална механичка својства пројектоване 
асфалтне мешавине. 
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Захтеване особине пројектоване асфалтне мешавине : 
 
Шупљине у асфалтној мешавини Š= 6.10 % 
Проценат битумена у асфалтној мешавини B≈ 4.50 %. 
 
Технологија извршења 
 
Справљање и транспорт асфалтне мешавине 
 
 Производња асфалтне мешавине врши се у асфалтним базама. Континуирано постројење за 
производњу асфалтне мешавине се може употребити уколико се докаже задовољавајући квалитет 
оваквим поступком произведене асфалтне мешавине. Асфалтна мешавина се довози камионима 
киперима, покривеним цирадом 
 
Главни циљ при производњи асфалтне мешавине у централним постројењима је да се оствари 
везивање везива и агрегата према прописаним условима и да се дозирање потребних састојака 
обавља константно. Технолошки поступак производње асфалтне мешавине, по врућем поступку 
састоји се у следећем: 
 
Предходним дозирањем у предозаторима обезбеђује се стабилност запреминских сразмера или 
маса различитих фракција, као и континуитет у производњи постројења, јер се на тај начин после 
сушења камњног материјала, у гранулатору налазе потребне количине свих фракција неопходних 
за припрему асфалтне мешавине. 
 
Предозатор се састоји од низа металних силоса у којима су ускладиштени камени материјали по 
фракцијама. Снабдевање предозатора, у коме свака преграда прима само једну фракцију 
материјала врши се самоходним утоваривачем са кашиком. 
 
Загревање и сушење каменог материјала или мешавине обавља се у цилиндричном ротирајућем 
бубњу од челичног лима. Камена мешавина се из бубња за сушење пребацује елеватором за 
загрејани материјал до гранулатора. Из сваког силоса се, кроз посебан отвор са аутоматским 
затварачем, материјал испушта на вагу са аутоматсим одмеравањем потребне количине тако да се 
добија камена мешавина предвиђеног гранулометријског састава, који се из централног изручује у 
мешалицу за припрему асфалтне мешавине. 
 
У мешалици се одмерена количина агрегата најпре меша у суво док се агрегат не хомогенизује, а 
посебно се додаје камено брашно које се загрева у додиру са агрегатом. Затим се убризгава везиво 
– битумен из дозатора, помоћу атомизера који под високим притиском распршује везиво у виду 
магле. 
 
Готова асфалтна мешавина се утоварује из мешалице или силоса у камионе кипере којима се 
превози до места уграђивања. Ако постоји могућност од пљускова или прашине потребно је 
прекрити мешавину цирадом. Неопходно је обезбедити и довољан број камиона за превоз, јер на 
учинак постројења и на квалитет уграђивања негативно утичу евентуални прекиди производње и 
уграђивања. 
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Температура битумена у цистернама на асфалтној бази износи оптимално 160˚C, а највише 175˚C. 
Tемпература агрегата не сме бити виша од температуре битумена за више од 15˚C, док 
температура асфалтне мешавине при изласку из мешалице износи оптимално 170˚ ± 10˚C, а 
највише 180˚C. 
 
Непосредно након производње, асфалтна масе се директно отпрема на место уграђивања. 
 
Припрема подлоге 
 
Пре израде асфалтног слоја снима се нивелета и равност подлоге. На деловима где је површина 
слоја подлоге виша од пројектованих кота неопходно је извршити поправку подлоге према 
захтевима пројектног решења.  
Очишћену (челичним метлама, издувавањем компресором) и изравнату подлогу треба попрскти 
полимер битуменском емулзијом у количини од 0.2÷0.5 kg/m². Прскање се обавља  самоходним 
дистрибутером. 
Полагање асфалтне мешавине на подлогу од механички стабилизованог зрнастог материјала може 
започети кад је подлога испитана и ако је примљена од стране Надзорног органа. Временски размак 
између испитивања подлоге и уграђивања асфалтне масе може бити највише 24 сата и за то време 
треба забранити превоз по испитаној подлози. Пре полагања BNS-a мора бити чиста и не сме бити 
смрзнута. 
 
Уграђивање асфалтне мешавине 
 
Уграђивање асфалтне мешавине врши се само у повољним временским условима, температура 
подлоге и ваздуха мора бити виша од +5˚C. У посебним временским условима, као што је појава 
јаког ветра, морају се обуставити радови и при температурама вишим од поменуте, ако постоји 
сумња да се под тим условима радови неће квалитетно извести. Температура асфалтне мешавине 
на месту уграђивања не сме бити нижа од 150˚C и виша од 175˚C. 
 
Разастирање асфалтне мешавине се врши са финишером, чиме се врши и почетно збијање и 
непосредно након тога се мора обезбедити одговарајући режим ваљања како би се осигурало 
тражено збијање асфалтног слоја. Ваљање ће се вршити одабраном гарнитуром ваљака на пробној 
деоници. 
 
Усвојена гарнитура ваљака ће бити таква да непосредно иза финишера иду виброваљци (прва два 
реда), који ваљају са вибрацијама. Затим долазе ваљци на пнеуматицима, а иза њих глатки ваљци 
који врше уклањање трагова прелаза ваљака на пнеуматицима, као и изравњање и затварање 
површине слоја. Последњи прелаз ових ваљака се ради без вибрација. При ваљању је неопходно 
да се точкови ваљака квасе водом, ради хлађења и спречавања лепљења асфалтне масе за 
точкове ваљака. Ваљци поседују уређаје за аутоматско квашење точкова водом.  Ваљање се 
завршава на температури од 70-80˚C. 
 
Асфалтни слој се може уграђивате искључиво кад су температуре веће од +5˚C, без ветра или min 
+10˚C са ветром. Уграђивање се не сме обављати када је измаглица или киша. Температура 
подлоге не сме бити нижа од +5˚C. 
 
Контрола квалитета 
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Текућа испитивања 
 
Текућа испитивања се обављају са циљем да се у сваком тренутку има што бољи увид у квалитет 
саставних материјала као и произведене и уграђене асфалтне мешавине, како би се у случају 
потребе интервенисало у производни процес и осигурала континуална производња прописаног 
квалитета. 
 При изради носећег слоја од битуменизираног материјала, разликујемо: 

- текућа испитивања саставних материјала 
- текућа испитивања производње асфалтне мешавине 
- текућа испитивања уградње асфалтне мешавине. 

 
Контролна испитивања 
  
Контролна испитивања се врше у циљу добијања што реалније слике о постигнутом квалитету 
изведеног асфалтног слоја. Ова испитивања обухватају: 
контролна испитивања саставних материјала 
контролна испитивања произведене асфалтне мешавине 
контролна испитивања изведеног асфалтног слоја. 
 
Контролна испитивања материјала 
 
Контролна испитивања се врше на узорцима узетим на асфалтној бази. Од сваке врсте материјала 
се узима по један узорак на количину материјала потребну за производњу 8000 тона асфалтне 
мешавине. 
 
Камено брашно 
Обављају се испитивања гранулометријског састава и удео шупљина у сувозбијеном стању по 
Ridgenu. 
 
Песак 
Обављају се испитивања гранулометријског састава, еквивалент песка и удео честица мањих од 
0.09 mm. 
Камена ситнеж 
Обављају се испитивања гранулометријског састава, удео честица мањих од 0.09 mm, облик зрна и 
удео трошних зрна. 
 
Битумен 
Врше се комплетне анализе према стандарду СРПС-а. 
 
  Контролна испитивања произведене асфалтне мешавине 
 
Узорци асфалтне мешавине за контролно испитивање узимају се на месту уградње асфалтне 
мешавине. Састав и физичко–механичке особине асфалтне мешавине проверавају се испитивањем 
једног узорка на сваких 1200 тона произведене асфалтне мешавине.  
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Испитују се следеће особине: удео битумена, гранулометријски састав, стабилност на 60˚C, однос 
стабилности и деформације на 60˚C, удео шупљина и испуњеност шупљина битуменом. 
 
 Контрола испитивања изведеног асфалтног слоја 
 
Физичко–механичке особине и дебљина изведеног слоја испитују се на узорцима извађеним 
најмање на сваких 2000 m² површине изведеног слоја. 
 
Висина, попречни пад и положај изведеног слоја проверавају се контролом одговарајућим 
инструментима, најмање 20% података који се сниме током текуће контроле извођења слоја. 
 
Критеријуми за обрачун изведених радова 
 
Равност површине слој и попречни пад 
 
Мерење се врши равњачом дужине 4 m на попречним профилима, тако да међусобни размак не 
буде већи од 30 m. Дозвољено одступање равности је до 8 mm. Попречни пад површине изведеног 
асфалтног слоја може имати одступање од пројектованог попречног пада највише ±0.4%. 
 
Одступање површине слоја од пројектоване коте нивелете 
Допуштено висинско одступање површине изведеног битуменизираног носећег слоја може имати 
одступање од пројектоване висине највише ±10 mm. 
 
Хоризонтално одступање ивице изведеног слоја 
Допуштено хоризонтално одступање положаја леве и десне ивице од пројектованог положаја 
износи највише ±25 mm. 
 
 Одступање дебљине уграђеног слоја 
Дозвољено одступање дебљине уграђеног слоја од пројектованог је највише до 17 mm. 
 
Уваљаност (збијеност) уграђеног слоја 
Степен збијености мора да износи најмање 98%. Допуштени подбачај збијености је до 5% (највише 
до 10% испитивања). 
 
3.4.2. Израда хабајућег слоја асфалт бетона AБ 11s PmB, d=4цм и d=5цм   
 
Опис радова 
 
Рад обухвата набавку, справљање, уграђивање и збијање асфалт бетона по врућем поступку од 
минералног материјала и битумена у једном слоју, односно према котама, димензијама и 
евентуалним посебним захтевима датим у Пројекту.  
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Технологија извршења 
 
Припрема подлоге 
 
Асфалтни слој се може полагати на подлогу која је сува и која ни у ком случају није смрзнута. Пре 
почетка радова подлога мора да је добро очишћена челичним четкама и издувана компресором. 
Када се подлога очисти на њу се наноси битуменска емулзија у количини од око 700 гр/м². Почетак 
наношења емулзије од момента прања може бити најдуже 24 часа. Прскање треба урадити најмање 
2-3 сата пре полагања асфалта. После завршног чишћена подлоге Надзорни орган снимиће 
нивелету и равност подлоге – изравнавајућег слоја од БНС-а. На местима где површина 
изравнавајућег слоја одступа од прописане висине за више од +15 мм неопходно је да Извођач 
изврши поправку равности према захтевима траженим пројектним решењем, односно: 
на местима где је површина изравнавајућег слоја испод прописане нивелете треба поправку 
извршити повећањем слоја асфалтне мешавине; 
на местима где је површина подлоге изнад прописане нивелете треба скинути вишак асфалтне 
масе у подлози фрезовањем. 
Справљање и транспорт асфалтне мешавине 
Производња асфалтне мешавине се врши машинским путем на асфалтној бази у Прелићима,чији је 
капацитет 160 т/часу . 
 
Поменута асфалтна база за производњу асфалтне мешавине се може употребити ако се докаже 
задовољавајући квалитет таквим поступком произведње асфалтне мешавине (пробна производња). 
 
Температура битумена у цистерни треба да буде у опсегу 150-165ºC. 
 
Динамика испоруке битумена треба ускладити са производњом асфалтне мешавине како би се 
везиво што краће лагеровало.Температура агрегата не сме бити виша од температуре битумена за 
више од 15ºC. Температура асфалтне мешавине у мешалици треба да се креће у границама 150-
170ºC ( изузетно 175ºC ). 
 
Асфалтна мешавина се транспортује у камиону који је покривен цирадом како би се спречило 
хлађење и прљање мешавине. Мора се обезбедити довољан број камиона како би се транспорт 
асфалтне мешавине обављао без застоја и финишер радио без прекида. 
 
Кош камиона за транспорт асфалтне мешавине мора бити чист и пре сваког пуњења испрскан 
средством за спречавање лепљења (силиконска емулзија или раствор калијумовог сапуна у води ). 
Није дозвољено коришћење нафтиних деривата за прскање коша камиона. 
 
Уграђивање и збијање асфалтне мешавине 
 
Асфалтна мешавина уграђује се финишером. Температура асфалтне мешавине при уграђивању не 
сме бити нижа од 140º C нити виша од 175º C. Асфалтна мешавина ако нема прописану 
температуру не сме се уграђивати. 
 
Збијање асфалтне мешавине треба обавити на класичан начин комбинацијом статичких и 
пнеуматских ваљака.Није дозвољена употреба вибрација. Ваљци морају имати уређај који 
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обезбијеђује квашење површине добоша силиконском емулзијом. Квашење нафтиним дериватом 
није дозвољено. 
 
Начин ваљања се утврђује код израде пробне деонице и мора бити такав да се постигне прописана 
збијеност слоја. 
 
Хабајући слој може се уграђивати искључиво у периоду када су температуре ваздуха више од 
+5ºC,без ветра или мин +10ºC са ветром 
 
Уграђивање се не сме обављати када је измаглица или киша. Температура подлоге мора бити виша 
од +5ºC. Хабајући асфалтни слој искључиво се може уграђивату у периоду од 15.04. до 15.10. Ван 
наведеног периода могуће је изводити радове само ако је у питању дуготрајни стабилни период и 
ако постоји сагласност Инвеститора. 
 
Контрола квалитета 
 
Текућа испитивања 
 
Текућа испитивња обавља Извођач радова се циљем да се има што бољи увид у квалитет 
саставних материјала као и произведене и уграђене асфалтне мешавине, како би се у случају 
потребе инвестирало у производни процес и осигурала континуална производња прописаног 
квалитета. 
При изради носећег слоја од битуминизираног материјала, текућа испитивања обухватају: 
текућа испитивања саставних материјала; 
текућа испитивања произведене асфалтне мешавине; 
текућа испитивања уградње асфалтне мешавине. 
 
Контролна испитивања 
 
Контролна испитивања врши Извођач како би добио што реалнију слику о постигнутом квалитету 
изведеног асфалтног слоја. У ова испитивања спадају: 

- контролна испитивања саставних материјала; 
- контролна испитивања произведене асфалтне мешавине; 
- контролна испитивања изведеног асфалтног слоја. 
- Контролна испитивања материјала 

 
Узорци на којима се врше испитивања се узимају на асфалтној бази. Од сваке врсте материјала 
узима се по један узорак на количину материјала која је потребна за производњу 5000 t асфалтне 
мешавине. Потребне количине материјала се прорачунавају на основу радног састава асфалтне 
мешавине. 
камено брашно: Врше се испитиваша гранулометријског састава и удео шљунка у сувозбијеном 
стању по Ридгену. 
песак: Испитује се гранулометријски састав, еквивалент песка и удео честица мањих од 0.09 мм. 
камена ситнеж: Испитује се гранулометријски састав, удео честица мањих од 0.09 мм, облик зрна, 
удео трошних зрна. 
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битумен: Врше се испитивања пенетрације на 25ºC, тачка размекшавања по ПК, тачка лома по 
Фасу, дуктилитет на 25ºC, индекс пенетрације.На сваких 10000 t произведене асфалтне мешавине 
испитују се сва својства битумена према стандарду ЈУС У.М3.010. 
 
Контрола испитвања произведене асфалтне мешавине 
 
Узорци за испитивање се узимају на лицу места уграђивања асфалтне мешавине. На сваких 1000 t  
произведене асфалтне мешавине или најмање 5000 м² изведенег слоја, узима се по један узорак на 
коме се испитује састав и физичко – механичке особине мешавине. Испитује се удео битумена, 
гранулометријски састав, стабилност на 60ºC, однос стабилности и деформације на 60ºC, удео 
шупљина и испуњеност шупљина битуменом. 
 
На сваких 5000 t произведене асфалтне мешавине испитују се промене типа екстрахираног везива 
одређивањем пенетрације на 25ºC, тачка размекшавања по ПК, тачка лома по Фасу. 
 
Контролна испитивања изведеног асфалтног слоја 
 
Узорци се ваде најмање на сваких 6000 м² површине изведеног слоја, и на њима се испитују 
физичко – механичке особине (удео шљунка и степен збијености) и дебљина изведеног слоја. 
Висина, попрешни пад и положај изведеног слоја проверавају се контролом одговарајућим 
инструментима, најмање 20 % података које је снимио Извођач током текуће контроле извођења 
слоја. 
 
Критеријум за обрачун изведених радова 
 
Равност површине слоја и попречни пад: Извођач врши мерење равњачом дужине 4 м на 
попречним профилима (размак профила је највише 30 м), а одступања равности су највише 
дозвољена 4 мм. Попречни пад површине изведеног слоја може имати одступање највише ±0.4% . 
Одступање површине слоја од пројектоване коте нивелете: Допуштено је висинско одступање 
површине изведеног слоја највише ±5 мм. 
 
Хоризонтално одстипање ивице изведеног слоја: Допуштено је одступање највише ±25 мм. 
 
Одступање дебљине уграђеног слоја: Највише дозвољено одступање дебњине износи 10 мм. 
 
Уваљаност (збијеност) уграђеног слоја: Ако постоји више од 10 % тестираних узорака са степеном 
збијености мањим од 98 %, радови се одбијају. 
 
Храпавост и хватљивост слоја: Површина изведеног хабајућег слоја мора бити храпава, хватљива и 
отпорна на клизање. Ове особине се испитују према стандарду СРПС У.Ц4.018. 
 
3.5. Бетонски радови („бетонирање на лицу места“) 
 
Пре почетка бетонирања простор и унутрашњост оплата мора да се очисти коришћењем воде под 
притиском и компримованог ваздуха. За евакуацију свих отпадфака служе отвори претходно 
постављени у оплати, који се по завршетку овог рада заптивају. 
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Приликом уграђивања бетона морају се предузети мере спречавања сегрегације. На оплати се 
означава висина до које ће се извршити бетонирање. Дефинитивна кота бетона мора да одговара 
пројектованој. 
Бетони дефинисаних својстава и пројектованог састава се према програму бетонирања 
благовремено поручују из фабрике бетона и допремају на градилиште аутомиксерима у најкраћем 
року, предвиђеном трасом пута. Унутрашњи транспорт се врши аутопумпом у коју се бетон сипа 
директно из мешалице и даље улива у оплату. Обавезно је коришћење левка или црева за сипање 
свежег бетона тако да не пада слободно са висине веће од 1м. Дно левка мора бити уроњено у 
свежу бетонску масу.  
 
Бетон се уграђује у слојевима дебљине до 30 цм, а сваки слој додатно се и вибрира. 
За збијање бетона у стубовима користе се оплатни вибратори,  а за лако доступне елементе  и 
елементе мале дебљине первибраторске игле. Напајање струјом је помоћу агрегата. 
 
Контрола квалитета бетона обухвата претходну контролу основних материјала као и контролу 
квалитета уграђеног бетона. 
При уградњи бетона на градилишту морају бити испоштовани следећи метеоролошки услови: 
- Дневне падавине мање од 5мм/м2 
- Температура ваздуха већа од 5оС. 
 
Пожељно је да се клинови пропуста граде од шљунчаних или камених материјала. 
 
3.6. Заштитна ограда аутопута 
 
Обзиром да је аутопут саобраћајница високог ранга, предвиђена је заштитна жичана ограда са обе 
стране пута на целој његовој дужини. Заштитна жичана ограда се поставља на растојању од 1.0 м 
од најудаљеније тачке попречног профила. Са спољне стране заштитне жичане ограде предвиђен 
је простор ширине 5м намењен кретању и маневрисању пољопривредне механизације, тамо где је 
то могуће. Израђена је од поцинковане мреже на стубовима од челичних кутија 40х40 мм висине 1м.  
 
3.7.    Армирачки радови 
 
Спецификације арматуре се благовремено достављају у армирачки погон који арматуру савија 
према спецификацијама и готови кошеви или мреже се допремају камионима на градилиште. 
Обавезна је провера да ли димензије кошева и пречници појединих профила одговарају 
пројектованим. 
Арматурни кошеви за шипове, стубове и дугачке греде се аутодизалицом (или за кратке греде може 
и багером) постављају у оплату и коначни положај употребом одговарајућих бетонских подлошки и 
дистанцера. 
Облик и димензије шипки морају бити усаглашени са Пројектом, што ће Надзорни орган утврдити 
при пријему арматуре. 
Димензије оплате и арматуре морају бити усаглашене како би се оствари захтевани заштитни слој. 
Пројектовани заштитни слој постиже се уграђивањем одстојника (дистанцера) од пластичне масе 
(„жабица“) или претходно припремљених бетонских одстојника. 
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4. КАРТЕ ТЕХНОЛОШКОГ ПРОЦЕСА 
 
Технолошки процес представља део производног процеса састављен од логичког низа операција, 
чији је циљ произвести излазни производ. 
 
На изградњи једног грађевинског објекта примењују се различити технолошки процеси: извођење 
земљаних радова, изградња бетонских конструкција, извођење асфалтерских радова, израда 
инсталација и тд. 
 
Сваки технолошки процес се може поделити на мање целине. Основни део технолошког процеса је 
операција. Ако радник за време радова не мења алат, ни материјал, он изводи једну операцију. 
 
Технолошки процес се састоји од низа технолошких линија, које су одређене скупом операција и 
поступака на једном или више радних места у низу, којима се извршава део посла. 
 
„Карта технолошког процеса“ је симболички приказ технолошког процеса. 
 
У Картама технолошког процеса најчешће се користе следећи симболи: 
 

 -  Радна опреција 
 

 - Транспорт –  гравитацијом (г) 
 -  транспортним средствима (т) 

  - Контрола 
 

 - Складиштење или депоновање материјала 
 
  - Обавезни застој или чекање 
 
Овим Пројектом дате су карте процеса за оперцију „Широког ископа“ и „Израде тампонског слоја“, 
као и за позиције: „Бетонских радова“, "Израде насипа", "Асфалтерских радова" 
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т 

Геодетско  обележавање 

Чишћење терена 

Депонија 

Скидање хумуса т 

Депонија 

т 

Широки ископ Депонија  

Депонија материјала / позајмиште 

     Контрола коте ископа 

     Обрада подтла 

Контрола збијености подтла 

       Разастирање са планирањем 

   Квашење 

Контрола коте тампона 

   Контрола влажности 

4.1.КАРТА ТЕХНОЛОШКОГ ПРОЦЕСА 
за широки ископ и израду тампонског слоја 

 

т 

     Збијање 

 Контрола збијености 
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W C A
Деп. дрв.грађе  Деп. арматуре 

т т 

т т 

т 

исправљање 

сечење 

савијање 

 
Монтирање 
арматуре 

контрола 

Уграђивање 
бетона 

Нега бетона 

застој 

контрола 

Демонтажа 
оплате 

Депонија 
неупотребљиве 
оплате 

A A

т 

т 

Сипање у 
транспортно 
средство 

Справљање 
бетона 

Истовар грађе 

Израда оплате 

Монтажа оплате 

4.2.КАРТА ТЕХНОЛОШКОГ ПРОЦЕСА 
за бетонске радове 
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4.3.Израда насипа 
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4.4. Асфалтерски радови 
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5. ИЗБОР МЕХАНИЗАЦИЈЕ 
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5.  ШИРИ  И УЖИ ИЗБОР МЕХАНИЗАЦИЈЕ 
5.1.  Шири  избор механизације 
 
Већина радова у грађевинарству заснива се на коришћењу грађевинских машина, због тога је веома 
битно да машине буду оптимално изабране и усклађене за конкретан задатак који обављају. Услов 
за квалитетан избор је познавање технологије радова, карактеристика машина и услова рада. Само 
добро изабране и усклађене машине могу обезбедити ефикасан рад и конкурентну цену. 
 
На основу технолошког процеса врши се шири избор машина, тако што се за сваку операцију 
предвиђа одговарајућа машина или група машина. При томе се узимају у обзир принципи за 
успешан избор грађевинских машина: 

 не одабирати ни много велике ни много мале машине; 
 планирати што већи број машина истог типа ради смањења трошкова одржавања; 
 настојати да што већи број различитих машина има исту врсту погонског горива; 
 користити што више стандардне машине јер су јефтиније од специјално израђених; 
 при избору машина за специјалне радове испитати економску оправданост набавке нове 

машине. 
Шири избора машина још увек се не одређује потребан број машина, него се само предлаже 
машине или комбинације машина које могу да обаве тражене операције водећи рачуна о 
параметрима за избор грађевинске механизације: 

 врста и обим планираних радова, очекивани практични учинак; 
 локални услови извођења радова (топографија терена, стање транспортних путева, 

геомеханичке карактеристике тла, присуство подземних вода и др.); 
 изабрана метода грађења; 
 техничко–технолошке карактеристике доступне механизације, поузданост механизације.  

 
При ширем избору машина потребнао је: 

 студијом технолошког процеса извршити идентификацију проблема; 
 рашчланити технолошки процес на сукцесивне радне операције; 
 сагледати расположиве машине за одвијање операција; 
 проучити услове које машина треба да испуни за поједине операције; 
 извршити избор машина које одговарају усвојеној технологији; 
 одабрати машину која може извршити задату операцију. 

 
Параметри који утичу на избор механизације: 

 топографија терена; 
 стање транспортних путева; 
 геомеханичке карактеристике тла (категорије тла I – VIII); 
 присуство подземних вода; 
 обим радова и очекивани практичан учинак; 
 врста радова (да ли су потребне специјалне машине); 
 поузданост механизације (резервни делови, резервне машине). 

 
Шири и ужи избор механизације за извођење радова пројектант је извршио за предпостављену 
механизацију. Извођач ће избор извршити према својој расположивој механизацији, сличних 
практичних учинака. 
 
 
 
5.1.1. Шири избор машина за позицију ископа материјала  
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ВА
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А 

ВРСТА МАШИНЕ 

РАДНА ОПЕРАЦИЈА 

ис
ко

п 

ут
ов

ар
 

тр
ан

сп
ор

т 

I 

багер "14. октобар" 
BGH-1250 

   

камион кипер "VOLVO" 
FH 12 

   

II 

багер 
"CAT" 225 

   

камион кипер "VOLVO" 
FH 12  

   

III 

булдозер "14. октобар"  
TG 200 

   

утоваривач "14. 
октобар" ULT 200 

   

камион кипер "VOLVO" 
FH 12 

   

IV 

булдозер "14. октобар"  
TG 110 

   

утоваривач "14. 
октобар" ULT 200  

   

камион кипер "VOLVO" 
FH 12 

   

 
5.1.2. Шири избор машина за позицију обраде подтла 
 

ВА
РИ

ЈА
НТ

А 

ВРСТА МАШИНЕ 

РАДНА ОПЕРАЦИЈА 

зб
иј

ањ
е 

кв
аш

ењ
е 

I 

виброваљак "BOMAG" 
BW 212 PD 

  

аутоцистерна "FAP" 
1314 

  

 
II 

виброваљак "BOMAG" 
BW 215 D 

  

аутоцистерна "FAP" 
1314 

  

 
 
 
 
 
5.1.3. Шири избор машина за позицију израде насипа  
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А ВРСТА МАШИНЕ 

РАДНА ОПЕРАЦИЈА 
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ањ
е 

Ф
ин

о 
пл

ан
ир

ањ
е 

кв
аш

ењ
е 

зб
иј

ањ
е 

I 

утоваривач "14. 
октобар" ULT 200 

      

камион кипер "VOLVO" 
FH 12 

      

булдозер "14. октобар" 
TG 200 

      

грејдер "FRISCH" 
F 185 B 

      

аутоцистерна "FAP" 
1314 

      

виброваљак 
BW 212 PD 

      

II 

утоваривач "14. 
октобар" ULT 200 

      

камион кипер "VOLVO" 
FH 12 

      

грејдер "FRISCH" 
F 185 B 

      

аутоцистерна "FAP" 
1314 

      

виброваљак 
BW 212 PD 
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5.1.4. Шири избор машина за позицију планирања и ваљања постељице  
 

ВА
РИ

ЈА
НТ

А ВРСТА МАШИНЕ 

РАДНА ОПЕРАЦИЈА 

ут
ов

ар
 

тр
ан
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ор

т и
 

ис
то
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р 

Фи
но

 п
ла

ни
ра

њ
е 

кв
аш

ењ
е 

зб
иј

ањ
е 

I 

утоваривач "14. 
октобар" ULT 200 

     

камион кипер "FAP" 
2628 

     

грејдер"VOLVO" G 86B      

аутоцистерна "FAP" 
1314 

     

виброваљак "BOMAG" 
BW 212 PD 

     

II 

утоваривач "14. 
октобар" ULT 200 

     

камион кипер "VOLVO" 
FH 12 

     

Грејдер "FRISCH" F 185 
B 

     

аутоцистерна "FAP" 
1314 

     

виброваљак "BOMAG" 
BW 215 D 
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5.1.5.Шири избор машина за позицију израде доњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 
0/31.5 мм (0/63мм) 
 

ВА
РИ

ЈА
НТ

А ВРСТА МАШИНЕ 

РАДНА ОПЕРАЦИЈА 

сп
ољ
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тр
ан
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ор
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ис
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ва
р 
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за

ст
ир

ањ
е 

ф
ин

о 
пл

ан
ир

ањ
е 

кв
аш

ењ
е 

зб
иј

ањ
е 

I 

камион кипер "VOLVO" 
FH 12 

      

финишер "WOGELL" 
1800-l 

      

ваљак на пнеумат. 
"BOMAG" BW 20R 

      

II 

камион кипер "VOLVO" 
FH 12       

финишер "WOGELL" 
1603-l 

      

ваљак на пнеумат. 
"BOMAG" BW 20R 

      

III 

камион кипер "KAMAZ" 
5410 

      

финишер "WOGELL" 
1800-l 

      

ваљак на пнеумат. 
"BOMAG" BW 20R 

      

IV 

камион кипер "KAMAZ" 
5410 

      

финишер "WOGELL" 
1603-l 

      

ваљак на пнеумат. 
"BOMAG" BW 20R 
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5.1.6. Шири избор машина за позицију производње и уградње горњег носећег слоја од 
битуминизираног материјала БНС 22ѕА и АБ 11с 
 

ВА
РИ

ЈА
НТ

А ВРСТА МАШИНЕ 

РАДНА ОПЕРАЦИЈА 

пр
ои

зв
од

њ
а 
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ис
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р 
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а 
по

дл
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е 

ра
за

ст
ир

ањ
е 

зб
иј

ањ
е 

I 

асфалтна база 
"AMANN" 

      

камион кипер "VOLVO" 
FH 12 

      

дистрибутер 
емулзије "IVEKO" FC 
R91 

      

финишер "WOGELL" 
1800-l 

      

лакши виброваљак 
"BOMAG"BW 160 АD  

      

тежи виброваљак "14. 
октобар"DVV 10 HAM 

      

ваљак на пнеумат. 
"BOMAG" BW 20R 

      

II 

асфалтна база 
"AMANN"       

камион кипер "VOLVO" 
FH 12 

      

дистрибутер 
емулзије "IVEKO" FC 
R91 

      

финишер "WOGELL" 
1603-l 

      

лакши виброваљак 
"BOMAG"  BW 160 АD  

      

тежи виброваљак  
"14. октобар " DVV 10 
HAM 

      

ваљак на пнеумат. 
"BOMAG" BW 20R 

      

III 

асфалтна база 
"AMANN" 

  
 

   

камион кипер "KAMAZ" 
5410 

  
 

   

дистрибутер 
емулзије "IVEKO" FC 
R91 

  
 

   

финишер "WOGELL" 
1800-l 

  
 

   

лакши виброваљак 
"BOMAG"BW 160 АD  
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тежи виброваљак "14. 
октобар"  
DVV 10 HAM 

  
 

   

ваљак на пнеумат. 
"BOMAG" BW 20R 

      

IV 

асфалтна база 
"AMANN"       

камион кипер "KAMAZ" 
5410 

      

дистрибутер 
емулзије "IVEKO" FC 
R91 

      

финишер "WOGELL" 
1603-l 

      

лакши виброваљак 
"BOMAG"BW 160 АD  

      

тежи виброваљак "14. 
октобар" DVV 10 HAM 

      

ваљак на пнеумат. 
"BOMAG" BW 20R 

      

 
 
5.1.7. Шири избор машина за позицију производње и уградње хабајућег слоја од битуминизираног 
материјала АБ 11s, d = 4 цм 
 

ВА
РИ

ЈА
НТ

А ВРСТА МАШИНЕ 
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е 
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е 

зб
иј

ањ
е 

I 

асфалтна база 
"AMANN" 

      

камион кипер "VOLVO" 
FH 12 

      

дистрибутер 
емулзије "IVEKO" FC 
R91 

      

финишер "WOGELL" 
1800-l 

      

лакши виброваљак 
"BOMAG" BW 160 АD  

      

тежи виброваљак  
"14. октобар" 
DVV 10 HAM 

      

ваљак на пнеумат. 
"BOMAG" BW 20R 
 

      

II 

асфалтна база 
"AMANN"       

камион кипер "VOLVO" 
FH 12 
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дистрибутер 
емулзије "IVEKO" FC 
R91 

      

финишер "WOGELL" 
1603-l 

      

лакши виброваљак 
"BOMAG" 
BW 160 АD  

      

тежи виброваљак  
"14. октобар" DVV 10 
HAM 

      

ваљак на пнеумат. 
"BOMAG" BW 20R 

      

III 

асфалтна база 
"AMANN" 

      

камион кипер "KAMAZ" 
5410 

      

дистрибутер 
емулзије "IVEKO" FC 
R91 

      

финишер "WOGELL" 
1800-l 

      

лакши виброваљак 
"BOMAG" 
BW 160 АD  

      

тежи виброваљак "14. 
октобар" DVV 10 HAM 

      

ваљак на пнеумат. 
"BOMAG" BW 20R 

      

IV 

асфалтна база 
"AMANN"       

камион кипер "KAMAZ" 
5410 

      

дистрибутер 
емулзије "IVEKO" FC 
R91 

      

финишер "WOGELL" 
1603-l 

      

лакши виброваљак 
"BOMAG" 
BW 160 АD  

      

тежи виброваљак "14. 
октобар" 
DVV 10 HAM 

      

ваљак на пнеумат. 
"BOMAG" BW 20R 
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5.1.8.Шири избор машина за позицију бетонских радова 
 
 МАШИНА ОПЕРАЦИЈА 

производња транспорт уградња збијање нега 

I 

ЦФБ LIEBHERR      
Аутомиксер  
Mercedes Atego 2638 

     

Аутопумпа  
Volvo FM 400 

     

Первибратор 
Dynapac AA27 

     

Црево за воду      

II 

ЦФБ LIEBHERR      
Аутомиксер  
Volvo FM 440 

     

Аутопумпа  
SCHWING S39SX 

     

Первибратор 
Dynapac AY27 

     

Црево за воду      
 
5.2. Прорачун практичних учинака машина 
 
Под учинком грађевинских машина подразумева се производња у јединици времена, изражена 
запремински, тежински или по комаду, у зависности од природе производње. Учинак се изражава 
јединицом мере рада у јединици времена (m³/h, m²/h, kom/h ...). 
 
Основни фактори који утичу на величину учинка су: 

 конструктивне особине машина 
 врста радова 
 услови рада 
 режим коришћења радног времена. 

 
Дa би се за неку машину одредио учинак потребно је познавати све услове под којим се обавља 
рад. Обично се полази од оптималних услова да би се утврдио један чврсто одређен почетни 
учинак који се назива теоријски учинак–Ut. Затим се, водећи рачуна о свим специфичностима 
везаним за конкретан случај, путем редукције долази до реалног учинка за одређене услове. Овај 
учинак се назива практични учинак–Up. Разлика између теоријског и практичног учинка може бити 
велика, што указује на објективне и субјективне тешкоће везане за конкретне услове. 
 
Прорачун теоријског учинка се врши у зависности од тога да ли се ради о машинама са цикличним 
или континуалним дејством. Сви утицаји који доводе до смањења теоријског учинка изражавају се 
коефицијентима корекције, којима се множи теоријски учинак. Коефицијенти корекције су произашли 
из основних фактора и они их нумерички описују. 
 
Најчешће коришћени коефицијенти корекције су: 

 kv – коефицијент коришћења радног времена 
 kp – коефицијент пуњења радног органа 
 kr – коефицијент растреситости 

 
Остали коефицијенти који се јављају код неких машина су: 

 ko – коефицијент окрета 
 ki – коефицијент начина истовара 
 kz – коефицијент захватања материјала 
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 kut – коефицијент усклађености транспорта 
 ku – коефицијент оптималности услова рада 
 kv – коефицијент коришћења радног времена ppедставља однос радног времена који 

машина заиста ради и расположивог радног времена 
 
Зависи од режима коришћења радног времена 
Креће се у распону од 0,95 до 0,65 
Веће вредности указују на бољу организацију рада 
Мање вредности указују на лошију организацију рад 
 
kp – коефицијент пуњења радног органа 
Представља однос запремине материјала који је реално захваћен и номиналне запремине радног 
органа 
Креће се у распону од 1,10 до 0,40 
Зависи од врсте радова, посебно од кохерентности и тврдоће материјала, као и д конструктивног 
облика машине, односно облика радног органа. 
 
kr – коефицијент растреситости 
Представља однос запремине материјала у растреситом стању (у радном органу) и у 
непоремећеном (збијеном) стању 
Креће се у распону од 0,89 до 0,67 
Зависи од врсте радова, односно врсте материјала. 
ko – коефицијент окрета 
Коригује учинак према висини радног чела и углу окретања багера 
Зависи од услова рада и јавља се само код багера 
Износи 1,00 за оптималну висину радног чела и окретање од 90˚ 
Креће се у интервалу од 0,59 до 1,26. 
 
ki – коефицијент начина истовара 
Зависи од услова рада, односно начина истовара 
ki=1,00 за истовар на гомилу, односно ki=0,90 за истовар на возило. 
 
kz – коефицијент захватања материјала 
Зависи од врсте радова, односно категорије тла које се ископава 
Креће се од 1,00 (I категорија тла) до 0,65 (VII категорија тла). 
kut – коефицијент усклађености транспорта 
Зависи од услова рада, односно од односа запреминске кашике q и запремине коша транспортног 
средства Q 
Креће се од 0,82 за Q/q=2 до 1,00 за Q/q=9. 
 
Прорачун практичних учинака: 
 
                  Up=T/Tc × q × kv  × kp × kr × ko                T   -јединица времана                  (min) 
                                                                                  Tc -трајање радног циклуса         (min) 
                                                                                  q  -запремина радног органа       (m³) 
                                                                                  kv -коефицијент коришћења радног                   
                                                                                       времена 
                                                                                  kp -коефицијент пуњења радног   
                                                                                       органа 
                                                                                  kr -коефицијент растреситости  
                                                                                      материјала 
                                                                                  ko -коефицијент окрета 
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5.2.1. Прорачун практичног учинка машина за позицију ископа материјала  
ВАРИЈАНТА   I 
 
багер "14. октобар" BGH-1250 
 
карактеристике: снага мотора:       132 kW 
   запремина радног органа: q = 1.50 м³ 
 

практични учинак:  Up = 
Kz*Kut*Ku*Ki*Ko*Kr*Kp*Kv*q*

Tc
T

; 
   q    – запремина радног органа     
   Tc  – трајање једног радног циклуса 
   Kv – коефицијент коришћења радног времена 
   Kp – коефицијент пуњења радног органа 
   Kr  – коефицијент растреситости тла 
   Ko – коефицијент окрета багера 
   Ki  – коефицијет истовара материјала 
   Ku – коефицијент оптималности услова рада 
   Kut– коефицијент усклађености транспорта 
   Kz  – коефицијент захватања маеријала 
 

povpkokric ttttT +++=  = 25 сек;  T= 3600 сек 
Kv = 0,75  Kp = 0,80  Kr = 0,80  Ko = 1,00  Ki = 1,00  Ku = 0,85  Kut = 1,00   
Kz = 0,80   
 

Up = 
0.80*1.00*0.85*1.00*1.00*0.80*0.80*0.75*1.50*

25
3600

= 70.50 м³/час 
 
камион кипер "VOLVO" FH 12 
 
 карактеристике: снага мотора: 309 kW   
                       запремина коша: q =15 m³ 
   носивост:          18 t 

 практични учинак: Up = 
Kr*Kp*Kv*q*

Tc
T

; 
   q    – запремина радног органа     
   Tc  – трајање једног радног циклуса 
   Kv – коефицијент коришћења радног времена 
   Kp – коефицијент пуњења радног органа 
   Kr  – коефицијент растреситости тла 
    

manprazipunuc tttttT  ; 
   tu      – време утовара 
   tpun  – време вожње пуног камиона 
   ti       – време истовара 
   tpraz  – време вожње празног камиона 
   tman  – усвојено време маневрисања 
 
 брзина кретања: пуног камиона:    Vpun  = 35 км/час 
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   празног камиона: Vpraz = 50 км/час  
 

 
=k*

U
q

*60=t v
us,p

u 75.0*
50.70

15
*60

= 9.57 мин, us,pU - учинак багера 

=60*
V
STD

=t
pun

pun

 
60*

35
2

 3.43 мин              

=60*
V
STD

=t
praz

praz 60*
50
2

2.4 мин 
=t i 1,3 мин 
=tman 0.3 мин 

 
3.04.23.143.357.9 cT = 17.0 мин;    Т = 60 мин; 

Kv= 0.75;   Kp= 0.80;   Kr= 0.80; 
 

Up = 
0.80*0.80*0.75*15*

17.0
60

= 25.41 м³/час 
 
ВАРИЈАНТА   II 
 
багер"CAT" 225  
 
карактеристике: снага мотора:       92 kk 
   запремина радног органа: q = 1.18 м³ 

практични учинак:  Up = 
Kz*Kut*Ku*Ki*Ko*Kr*Kp*Kv*q*

Tc
T

; 
   q    – запремина радног органа     
   Tc  – трајање једног радног циклуса 
   Kv – коефицијент коришћења радног времена 
   Kp – коефицијент пуњења радног органа 
   Kr  – коефицијент растреситости тла 
   Ko – коефицијент окрета багера 
   Ki  – коефицијет истовара материјала 
   Ku – коефицијент оптималности услова рада 
   Kut– коефицијент усклађености транспорта 
   Kz  – коефицијент захватања маеријала 
 

povpkokric ttttT +++=  = 25 сек;  T= 3600 сек 
Kv = 0,75  Kp = 0,80  Kr = 0,80  Ko = 1,00  Ki = 1,00  Ku = 0,85  Kut = 1,00   
Kz = 0,80   

Up = 
0.80*1.00*0.85*1.00*1.00*0.80*0.80*0.75*1.18*

25
3600

= 55.46м³/час 
 
камион кипер "VOLVO" FH 12 
 
 карактеристике: снага мотора: 309 kW   
                       запремина коша: q =15 m³ 
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   носивост:          18 t 

 практични учинак: Up = 
Kr*Kp*Kv*q*

Tc
T

; 
   q    – запремина радног органа     
   Tc  – трајање једног радног циклуса 
   Kv – коефицијент коришћења радног времена 
   Kp – коефицијент пуњења радног органа 
   Kr  – коефицијент растреситости тла 

manprazipunuc tttttT  ; 
   tu     – време утовара 
   tpun  – време вожње пуног камиона 
   ti      – време истовара 
   tpraz  – време вожње празног камиона 
   tman  – усвојено време маневрисања 
 
 брзина кретања: пуног камиона:    Vpun  = 35 км/час 
   празног камиона: Vpraz = 50 км/час  

 
=k*

U
q

*60=t v
us,p

u 75.0*
46.55

15
*60

= 12.17 мин 

=60*
V
STD

=t
pun

pun

 
60*

35
2

 3.43 мин 

=60*
V
STD

=t
praz

praz 60*
50
2

2.4 мин 
=t i 1,3 мин 
=tman 0.3 мин 

3.04.23.143.317.12 cT = 19.6 мин;    Т = 60 мин; 
Kv= 0.75;   Kp= 0.80;   Kr= 0.80; 

Up = 
0.80*0.80*0.75*15*

19.6
60

= 22.04 м³/час 
 
ВАРИЈАНТА   III 
 
булдозер "14. октобар"  TG 200, ископ и транспорт на 50 м 
 
карактеристике: снага мотора : 147 kW 
   ширина ножа: b=3.66 м 
   висина ножа : h=1.20 м 

практичан учинак: Up=
Kn*Kr*Kp*Kv*q*

Tc
T

;   
   q    – запремина радног органа     
   Tc  – трајање једног радног циклуса 
   Kv – коефицијент коришћења радног времена 
   Kp – коефицијент пуњења радног органа 
   Kr  – коефицијент растреситости тла 
   Kn – коефицијент нагиба терена 
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)*005,0-1(*
*2
* 2

tLtg
hbq



  

 - угао унутрашњег трења материјала 
tL - дужина транспорта ископаног материјала 




 )50*005,0-1(*
30*2
20.1*66.3 2

tg
q

3.42 м³    
manpovtrkc t+t+t+t=T ; 

tk     - време копања 
ttr     - време транспорта ископаног материјала 
tpov  - време повратка 
tman  - усвојено време маневрисања 

Дужина откопа b*d
q

=L k  за дебљину слоја при копаљу 20,0=d м, 

66.3*20.0
42.3

L k = = 4.67 м 
 
 брзина: -копања:            Vk = 5000 м/час 
  -транспорта ископаног материјала: Vtr = 8000 м/час     
  повратка:                                           Vpоv = 10000 м/час 
 

=60*
5000
67.4

=
V
L

=t
k

k
k

0.06 мин 

 60*
8000
50

tr

tr
tr V

Lt
0.38 мин 

 60*1000067,54
pov

pov
pov V

L
t

0.33 мин 
=tman 0.50 мин 

 50.033.038.006.0cT 1.27 мин;    Т = 60 мин; 
q= 3.42 м³;   Kv = 0.75;   Kp = 0.85;   Kr = 0.80;   Kn = 1.00  
 

Up=
1.00*0.80*0.85*0.75*3.42*

1.27
60

= 82.40 м³/час 
 
утоваривач "14 октобар" ULT 200 
 
карактеристике: снага мотора:           147 Wk 
   запремина кашике: q = 3.20 м³ 

прктични учинак: Up = 
Kz*Kr*Kp*Kv*q*

Tc
T

; 
   q    – запремина радног органа     
   Tc  – трајање једног радног циклуса 
   Kv – коефицијент коришћења радног времена 
   Kp – коефицијент пуњења радног органа 
   Kr  – коефицијент растреситости тла 
   Kz  – коефицијент захватања 
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25.1=Tc мин;     Т = 60 мин; 

q= 3.20м³;    Kv = 0.75;   Kp = 1.00;  Kr = 0.80;   Kz = 0.80; 
 

Up = 
0.80*0.80*1.00*0.75*3.20*

1.25
60

= 73.73 м³/час 
 
камион кипер "VOLVO" FH 12 
 
 карактеристике: снага мотора: 309 kW   
                       запремина коша: q =15 m³ 
    носивост:          18 t 

 практични учинак: Up = 
Kr*Kp*Kv*q*

Tc
T

; 
   q    – запремина радног органа     
   Tc  – трајање једног радног циклуса 
   Kv – коефицијент коришћења радног времена 
   Kp – коефицијент пуњења радног органа 
   Kr  – коефицијент растреситости тла    

manprazipunuc tttttT  ; 
   tu      – време утовара 
   tpun  – време вожње пуног камиона 
   ti       – време истовара 
   tpraz  – време вожње празног камиона 
   tman  – усвојено време маневрисања 
 брзина кретања: пуног камиона:    Vpun  = 35 км/час 
   празног камиона: Vpraz = 50 км/час 
 

 
=k*

U
q

*60=t v
us,p

u 75.0*
73.73

15
*60

= 9.16 мин, us,pU - учинак утоваривача 

=60*
V
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=t
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pun

 
60*
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2

 3.43 мин 

=60*
V
STD

=t
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praz 60*
50
2

2.4 мин 
=t i 1,3 мин 
=tman 0.3 мин 

3.04.23.143.316.9 cT = 16.59 мин;    Т = 60 мин; 
Kv= 0.75;   Kp= 0.80;   Kr= 0.80; 
 

Up = 
0.80*0.80*0.75*15*

16.59
60

= 26.04 м³/час 
 
ВАРИЈАНТА   IV 
 
булдозер  "14 октобар" ТG 110 
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Up=
1.00*0.80*0.85*0.75*2.62*

1.21
60

= 66.26 м³/час 
 
утоваривач "14 октобар" ULT 200 
 

Up = 
0.80*0.80*1.00*0.75*3.20*

1.25
60

= 73.73 м³/час 
 
камион кипер "VOLVO" FH 12 
 

Up = 
0.80*0.80*0.75*15*

16.59
60

= 26.04 м³/час 
 
5.2.2. Прорачун практичног учинка машина за позицију обраде подтла 
 
ВАРИЈАНТА   I 
 
виброваљак "BOMAG"   BW 212 PD, збијање 
 
карактеристике: снага мотора:       103 kW 
   радна тежина:      110 KN 
   ширина ваљања:  В = 2.10 м 

практични учинак: Up = 
V*Kr*Kv*d*

n
0.2)-(B

; 
   d – дебљина слоја који се разастире     
   n – број прелаза 
   Kv      – коефицијент коришћења радног времена 
   Kr       – коефицијент растреситости материјала 
   V        – радна брзина грејдера 
   B         –  ширина радне траке 
   0.2 м   –  смањење ефективне ширине проузроковано                            
        неопходним преклапањем радних трака у  
        зонама крајева радног органа 

Z
d

*B*Cn=
;     C – потребна енергија сабијања 

       Z  – потреба вучна сила (40% масе ваљка) 
 
С = 1500 KN/m³;     Z = 0.4*110 = 44 KN;    d = 30 цм; 

44
0.3

*10.2*1500n=
 = 21.48,    усв. n = 22 прелаза 

Kv = 0.75;    Kr = 0.90;    V = 3500 м/час 
 

Up = 
3500*0.90*0.75*0.3*

22
0.2)-(2.10

= 61.21 м³/час 
 
аутоцистерна "FAP" 1314, квашење 
 
карактеристике: снага мотора: 107 kW 
   капацитет:       q = 8 м³ 
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практични учинак: Up = 
Kp*Kv*q*

Tc
T

; 
   q    – капацитет 
   Tc  – трајање једног радног циклуса 
   Kv – коефицијент коришћења радног времена 
   Kp – коефицијент пуњења радног органа 

manprazipunuc tttttT  ; 
   tu      – време пуењеа 
   tpun   – време вожње пуне цистерне 
   ti       – време пражњења 
   tpraz  – време вожње празне цистерне 
   tman  – усвојено време маневрисања 
 
 брзина кретања: пуне цистерне:    Vpun  = 30 км/час 
   празне цистерне: Vpraz = 40 км/час 
  
 брзина пуњења цистерне: Vp = 30 м³/час 
 

 
==

p
u V

q
*60t

30
8

*60
= 16 мин 

== 60*
V
Lt

t
pun

pun

 
60*

30
2

 4 мин 

== 60*
V
Lt

t
praz

praz 60*
40
2

3 мин 
=t i 30 мин 
=tman 0.5 мин 

5.0330416Tc ++++= = 53.5 мин;    Т = 60 мин; 
Kv = 0.75;    Kp = 1.00; 

Up = 
1.00*0.75*8*

53.5
60

= 6.73 м³/час 
 
Напомена: потребна количина воде за влажење материјала приликом збијања је 100-120 l/m3 
материјала. Да би се добио потребан учинак по m3 за дату позицију радова, потребно је добијени 
учинак поделити са потребном количином воде по m3 материјала. 
 
Up,pot = 67.30 м³/час 
 
ВАРИЈАНТА   II 
 
виброваљак "BOMAG" BW 215 D 
 
карактеристике: снага мотора:       110 kW 
   радна тежина:      177 KN 
   ширина ваљања:  В = 2.10 м 
 



 
САОБРАЋАЈНИ  ИНСТИТУТ  ЦИП  д.о.о                                                              

Немањина 6/IV,   11000 Београд 
 

  
2019 - 620 - 10 - САО – K7/2 

 
Страна  55  од  106 

 

практични учинак: Up = 
V*Kr*Kv*d*

n
0.2)-(B

; 
   d – дебљина слоја који се разастире     
   n – број прелаза 
   Kv      – коефицијент коришћења радног времена 
   Kr       – коефицијент растреситости материјала 
   V        – радна брзина грејдера 
   B         –  ширина радне траке 
   0.2 м   –  смањење ефективне ширине проузроковано                            
        неопходним преклапањем радних трака у  
        зонама крајева радног органа 

Z
d

*B*Cn=
;    C – потребна енергија сабијања 

       Z – потреба вучна сила (40% масе ваљка) 
 
С = 1500 KN/m³;     Z = 0.4*177 = 70.80 KN;    d = 30 цм; 

70.80
0.3

*10.2*1500n=
 = 13.35,   усв. n = 14 прелаза 

Kv = 0.75;    Kr = 0.90;    V = 2500 м/час 
 

Up = 
2500*0.90*0.75*0.3*

14
0.2)-(2.10

= 68.70 м³/час 
 
аутоцистерна "FAP" 1314 
 
Up,pot = 67.30 м³/час 
 
5.2.3. Прорачун практичног учинка машина за позицију израде насипа  
 
ВАРИЈАНТА   I 
 
утоваривач "14 октобар" ULT 200 
 

Up = 
0.80*0.80*1.00*0.75*3.20*

1.25
60

= 73.73 м³/час 
 
камион кипер "VOLVO" FH 12, транспорт 
 
 карактеристике: снага мотора: 309 kW   
                       запремина коша: q =15 m³ 
   носивост:          18 t 

 практични учинак: Up = 
Kr*Kp*Kv*q*

Tc
T

; 
   q    – запремина радног органа     
   Tc  – трајање једног радног циклуса 
   Kv – коефицијент коришћења радног времена 
   Kp – коефицијент пуњења радног органа 
   Kr  – коефицијент растреситости тла    

manprazipunuc tttttT  ; 
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   tu      – време утовара 
   tpun  – време вожње пуног камиона 
   ti       – време истовара 
   tpraz  – време вожње празног камиона 
   tman  – усвојено време маневрисања 
 
 брзина кретања: пуног камиона:    Vpun  = 35 км/час 
   празног камиона: Vpraz = 50 км/час 

 
=k*

U
q

*60=t v
us,p

u 75.0*
73.73

15*60
= 9,16 мин, us,pU - учинак утоваривача 

=60*
V
STD

=t
pun

pun

 
60*

35
1

 1,72 мин                    STD=1 km (просек)   

 60*
praz

praz V
STDt 60*

50
1

1,2 мин  
=t i 1,3 мин 
=tman 0.3 мин 

 
3.02,13.172,116,9 cT =13,68 мин;    Т = 60 мин; 

 Kv= 0.75;   Kp= 0.80;   Kr= 0.80; 
 

Up = 
0.80*0.80*0.75*15*

13,68
60

= 31,60 м³/час 
 
булдозер "14. октобар" TG 200, разастирање 
 
карактеристике: снага мотора : 147 kW 
   ширина ножа: b=3.66 м 
   висина ножа : h=1.20 м 

практичан учинак: Up=
Kn*Kr*Kp*Kv*q*

Tc
T

;   
   q    – запремина радног органа     
   Tc  – трајање једног радног циклуса 
   Kv – коефицијент коришћења радног времена 
   Kp – коефицијент пуњења радног органа 
   Kr  – коефицијент растреситости тла 
   Kn – коефицијент нагиба терена 

)L*005,0-1(*
tg*2
h*b

q t

2

=
;   

 - угао унутрашњег трења материјала 
tL - дужина транспорта ископаног материјала 

=°= )20*005,0-1(*
30tg*2
20.1*66.3

q
2

4.11 м³    
manpovtrrc ttttT +++= ; 

tr      - време разастирања 
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tt      - време транспорта ископаног материјала 
tpov  - време повратка 
tman  - усвојено време маневрисања 

Дужина разастирања b*d
q

L
nas

r =
 за дебљину слоја при разастирању 46,0dnas= м, да би 

ефективна дебњина збијеног слоја била d = 0.65* nasd =0.3м 

66.3*46.0
11.4

L r = = 2.44 м 
 брзина -разастирања:            Vr = 5000 м/час 
  -транспорта ископаног материјала:  Vtr = 8000 м/час      
повратка:                             Vpоv = 10000 м/час 

=== 60*
5000
44.2

V
L

t
r

r
r

0.03 мин 

=== 60*
8000
20

V
L

t
t

t
tr

0.15 мин 

=== 60*
10000
25

V
L

t
pov

pov
pov

0.15 мин 
=tman 0.50 мин 

=+++= 50.015.015.003.0Tc 0.83 мин;    Т = 60 мин; 
q= 4.11 м³;   Kv = 0.75;   Kp = 0.85;   Kr = 0.80;   Kn = 1.00  

Up=
1.00*0.80*0.85*0.75*4.11*

0.83
60

= 151.52 м³/час 
 
грејдер "FRISCH" F 185 B, фино планирање 
 
карактериситике: снага мотора: 128 kW 
   ширина ножа: b= 3.66 м 
   висина ножа:  h= 0.58 м 

практични учинак: Up = 
V*Kr*Kv*d*

n
0.2)-(B

; 
   d – дебљина слоја који се разастире     
   n – број прелаза 
   Kv      – коефицијент коришћења радног времена 
   Kr       – коефицијент растреситости материјала 
   V        – радна брзина грејдера 
   B         –  ширина радне траке 
   0.2 м   –  смањење ефективне ширине проузроковано                            
        неопходним преклапањем радних трака у  
        зонама крајева радног органа 
В = b*cosα = 3.66* cos30° = 3.17 м  
d = 0.05 м;    n = 5 прелаза;    V= 3000 м/час; 
 Kv = 0.75;    Kr = 0.80;    

Up = 
3000*0.80*0.75*0.05*

5
0.2)-(3.17

= 53.46 м³/час 
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аутоцистерна "FAP" 1314, квашење 
 
Up,pot = 67.30 м³/час 
 
виброваљак "BOMAG" BW 212 PD, збијање 
 

Up = 
3500*0.90*0.75*0.3*

22
0.2)-(2.10

= 61.21 м³/час  
 
ВАРИЈАНТА   II 
    
утоваривач "14 октобар" ULT 200           
 

Up = 
0.80*0.80*1.00*0.75*3.20*

1.25
60

= 73.73 м³/час 
 
камион кипер "VOLVO" FH 12, транспорт 
 
 карактеристике: снага мотора: 309 kW   
                       запремина коша: q =15 m³ 
   носивост:          18 t 

 практични учинак: Up = 
Kr*Kp*Kv*q*

Tc
T

; 
   q    – запремина радног органа     
   Tc  – трајање једног радног циклуса 
   Kv – коефицијент коришћења радног времена 
   Kp – коефицијент пуњења радног органа 
   Kr  – коефицијент растреситости тла    

manprazipunuc tttttT  ; 
   tu      – време утовара 
   tpun  – време вожње пуног камиона 
   ti       – време истовара 
   tpraz  – време вожње празног камиона 
   tman  – усвојено време маневрисања 
 
 брзина кретања: пуног камиона:    Vpun  = 35 км/час 
   празног камиона: Vpraz = 50 км/час 

 
=k*

U
q

*60=t v
us,p

u

75.0*
73.73

15*60

= 9.16 мин, us,pU - учинак утоваривача 

=60*
V
STD

=t
pun

pun

 
60*

35
1

 1,71 мин                    STD=1km (просек)   

 60*
praz

praz V
STDt 60*

50
1

1,2 мин 
=t i 1,3 мин 
=tman 0.3 мин 
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3.02.13.171.116.9 cT =13.67 мин;    Т = 60 мин; 
 Kv= 0.75;   Kp= 0.80;   Kr= 0.80; 
 

Up = 
0.80*0.80*0.75*15*

13,67
60

= 31,6 м³/час 
 
грејдер "FRISCH" F 185 B, разастирање 
 
карактериситике: снага мотора: 128 kW 
   ширина ножа: b= 3.66 м 
   висина ножа:  h= 0.58 м 

практичан учинак: Up=
Kn*Kr*Kp*Kv*q*

Tc
T

;   
   q    – запремина радног органа     
   Tc  – трајање једног радног циклуса 
   Kv – коефицијент коришћења радног времена 
   Kp – коефицијент пуњења радног органа 
   Kr  – коефицијент растреситости тла 
   Kn – коефицијент нагиба терена 

)L*005,0-1(*
tg*2
h*b

q t

2

=
  

  - угао унутрашњег трења материјала 
tL - дужина транспорта ископаног материјала 

=°= )20*005,0-1(*
30tg*2
58.0*66.3

q
2

0.96 м³                                      
manpovtrrc ttttT +++= ; 

tr      - време разастирања 
ttr     - време транспорта ископаног материјала 
tpov  - време повратка 
tman - усвојено време маневрисања 

Дужина разастирања b*d
q

L
nas

r =
 за дебљину слоја при разастирању 46,0dnas= м, да би 

ефективна дебњина збијеног слоја била d = 0.65* nasd =0.3м 
 

66.3*46.0
96.0

L r = = 0.57 м 
 
 брзина: -разастирања:           Vr = 5000 м/час 
 -транспорта ископаног материјала: Vtr = 8000 м/час     -
повратка:                                           Vpоv = 10000 м/час 

 
=== 60*

5000
57.0

V
L

t
r

r
r

0.01 мин 

=== 60*
8000
20

V
L

t
tr

tr
tr

0.15 мин 
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=== 60*
10000
25

V
L

t
pov

pov
pov

0.15 мин 
=tman 0.50 мин 

 
=+++= 50.015.015.001.0Tc 0.81 мин;    Т = 60 мин; 

q= 0.96 м³;   Kv = 0.75;   Kp = 0.85;   Kr = 0.80;   Kn = 1.00  
 

Up=
1.00*0.80*0.85*0.75*0.96*

0.81
60

= 36.27 м³/час 
 
грејдер "FRISCH" F 185 B, фино планирање 
 

Up = 
3000*0.80*0.75*0.05*

5
0.2)-(3.17

= 53.46 м³/час 
аутоцистерна "FAP" 1314, квашење 
 
Up,pot = 67.30 м³/час 
 
виброваљак "BOMAG" BW 212 PD, збијање 
 

Up = 
3500*0.90*0.75*0.3*

22
0.2)-(2.10

= 61.21 м³/час  
 
5.2.4. Прорачун практичног учинка за позицију планирања и ваљања постељице  
 
ВАРИЈАНТА   I 
 
утоваривач "14 октобар" ULT 200 
 
карактеристике: снага мотора:           147 Wk 
   запремина кашике: q = 3.20 м³ 

прктични учинак: Up = 
Kz*Kr*Kp*Kv*q*

Tc
T

; 
   q    – запремина радног органа     
   Tc  – трајање једног радног циклуса 
   Kv – коефицијент коришћења радног времена 
   Kp – коефицијент пуњења радног органа 
   Kr  – коефицијент растреситости тла 
   Kz  – коефицијент захватања 

25.1=Tc мин;     Т = 60 мин; 
q= 3.20м³;    Kv = 0.75;   Kp = 1.00;  Kr = 0.80;   Kz = 0.80; 

Up = 
0.80*0.80*1.00*0.75*3.20*

1.25
60

= 73.73 м³/час 
 
камион кипер "FAP" 2628 
 
 карактеристике: снага мотора: 211 Wk 
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                       запремина коша: q =10 м³ 
   носивост:          15 t 

 практични учинак: Up = 
Kr*Kp*Kv*q*

Tc
T

; 
   q    – запремина радног органа     
   Tc  – трајање једног радног циклуса 
   Kv – коефицијент коришћења радног времена 
   Kp – коефицијент пуњења радног органа 
   Kr  – коефицијент растреситости тла 

manprazipunuc tttttT  ; 
   tu      – време утовара 
   tpun  – време вожње пуног камиона 
   ti       – време истовара 
   tpraz  – време вожње празног камиона 
   tman  – усвојено време маневрисања 
 
 брзина кретања: пуног камиона:    Vpun  = 40 км/час 
   празног камиона: Vpraz = 60 км/час 

 
=k*

U
q

*60=t v
us,p

u 75.0*
73.73

10*60
= 6.10 мин, us,pU - учинак утоваривача 

=60*
V
STD

=t
pun

pun

 
60*

40
1

 1.5 мин 

=60*
V
STD

=t
praz

praz 60*
60
1

1 мин 
=t i 1,3 мин 
=tman 0.3 мин 

30.00.13.150.110.6 cT = 10.2 мин;    Т = 60 мин; 
Kv= 0.75;    Kp= 0.80;    Kr= 0.80;  

Up = 
0.80*0.80*0.75*10*

10.2
60

= 28.24  м³/час 
 
грејдер "VOLVO" G 86 B, фино планирање 
 
карактериситике: снага мотора: 82 kW 
   ширина ножа: b= 1.50м 
   висина ножа:  h= 0.50 м 

практични учинак: Up = 
V*Kr*Kv*d*

n
0.2)-(B

; 
   d – дебљина слоја који се разастире     
   n – број прелаза 
   Kv      – коефицијент коришћења радног времена 
   Kr       – коефицијент растреситости материјала 
   V        – радна брзина грејдера 
   B         –  ширина радне траке 
   0.2 м   –  смањење ефективне ширине проузроковано                            
        неопходним преклапањем радних трака у  
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        зонама крајева радног органа 
В = b*cosα = 1.50* cos30° = 1.3 м  
d = 0.05 м;    n = 3 прелаза;    V= 3000 м/час; 
 Kv = 0.75;    Kr = 0.80;    

Up = 
3000*0.80*0.75*0.05*

3
0.2)-(1.30

= 33.0 м³/час 
аутоцистерна "FAP" 1314, квашење 
 
Up,pot = 67.30 м³/час 
 
виброваљак "BOMAG"   BW 212 PD, збијање 
 
карактеристике: снага мотора:       103 kW 
   радна тежина:      110 KN 
   ширина ваљања:  В = 2.10 м 

практични учинак: Up = 
V*Kr*Kv*d*

n
0.2)-(B

; 
   d – дебљина слоја који се разастире     
   n – број прелаза 
   Kv      – коефицијент коришћења радног времена 
   Kr       – коефицијент растреситости материјала 
   V        – радна брзина грејдера 
   B         –  ширина радне траке 
   0.2 м   –  смањење ефективне ширине проузроковано                            
        неопходним преклапањем радних трака у  
        зонама крајева радног органа 

Z
d

*B*Cn=
;     C – потребна енергија сабијања 

       Z  – потреба вучна сила (40% масе ваљка) 
 
С = 1500 KN/m³;     Z = 0.4*110 = 44 KN;    d = 30 цм; 

44
0.3*10.2*1500n

 = 21.48,    усв. n = 22 прелаза 
Kv = 0.75;    Kr = 0.90;    V = 3500 м/час 

Up = 
3500*0.90*0.75*0.3*

22
0.2)-(2.10

= 61.21 м³/час 
 
ВАРИЈАНТА   II 
 
утоваривач "14 октобар" ULT 200 
 
карактеристике: снага мотора:           147 Wk 
   запремина кашике: q = 3.20 м³ 

прктични учинак: Up = 
Kz*Kr*Kp*Kv*q*

Tc
T

; 
   q    – запремина радног органа     
   Tc  – трајање једног радног циклуса 
   Kv – коефицијент коришћења радног времена 
   Kp – коефицијент пуњења радног органа 
   Kr  – коефицијент растреситости тла 
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   Kz  – коефицијент захватања 
25.1=Tc мин;     Т = 60 мин; 

q= 3.20м³;    Kv = 0.75;   Kp = 1.00;  Kr = 0.80;   Kz = 0.80; 

Up = 
0.80*0.80*1.00*0.75*3.20*

1.25
60

= 73.73 м³/час 
 
камион кипер "VOLVO" FH 12, транспорт  
 

Up = 
0.80*0.80*0.75*15*

22.42
60

= 31.6 м³/час 
 
грејдер "FRISCH" F 185 B, фино планирање 

Up = 
3000*0.80*0.75*0.05*

5
0.2)-(3.17

= 53.46 м³/час 
аутоцистерна "FAP" 1314, квашење 
 
Up,pot = 67.30 м³/час 
 
виброваљак "BOMAG" BW 215 D 
 
карактеристике: снага мотора:       110 kW 
   радна тежина:      177 KN 
   ширина ваљања:  В = 2.10 м 

практични учинак: Up = 
V*Kr*Kv*d*

n
0.2)-(B

; 
   d – дебљина слоја који се разастире     
   n – број прелаза 
   Kv      – коефицијент коришћења радног времена 
   Kr       – коефицијент растреситости материјала 
   V        – радна брзина грејдера 
   B         –  ширина радне траке 
   0.2 м   –  смањење ефективне ширине проузроковано                            
        неопходним преклапањем радних трака у  
        зонама крајева радног органа 

Z
d

*B*Cn=
;    C – потребна енергија сабијања 

       Z – потреба вучна сила (40% масе ваљка) 
 
С = 1500 KN/m³;     Z = 0.4*177 = 70.80 KN;    d = 30 цм; 

70.80
0.3

*10.2*1500n=
 = 13.35,   усв. n = 14 прелаза 

Kv = 0.75;    Kr = 0.90;    V = 2500 м/час 

Up = 
2500*0.90*0.75*0.3*

14
0.2)-(2.10

= 68.70 м³/час 
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5.2.5. Прорачун практичног учинка машина за позицију израде доњег носећег  слоја од дробљеног 
каменог 0/31.5 мм 
 
ВАРИЈАНТА   I 
 
камион кипер "VOLVO" FH 12, спољни транспорт и истовар 
 
 карактеристике: снага мотора: 309 kW   
                       запремина коша: q =15 m³ 
   носивост:          18 t 

 практични учинак: Up = 
Kr*Kp*Kv*q*

Tc
T

; 
   q    – запремина радног органа     
   Tc  – трајање једног радног циклуса 
   Kv – коефицијент коришћења радног времена 
   Kp – коефицијент пуњења радног органа 
   Kr  – коефицијент растреситости тла 

manprazipunuc tttttT  ; 
   tu      – време утовара 
   tpun  – време вожње пуног камиона 
   ti       – време истовара 
   tpraz  – време вожње празног камиона 
   tman  – усвојено време маневрисања 
 
 брзина:  пуног камиона:    Vpun  = 35 км/час 
   празног камиона: Vpraz = 50 км/час 
   пуњења:                Vu= 3 м³/мин  

 
==

Vu
q

t u 3
15

= 5 мин                                     STD=10 km 

=60*
V
STD

=t
pun

pun

 
60*

35
10

 17.14 мин 

=60*
V
STD

=t
praz

praz 60*
50
10

12 мин 
=t i 1,3 мин 
=tman 0.3 мин 

3.0123.114.170.5 cT =35.74мин;    Т = 60 мин; 
 Kv= 0.75;   Kp= 0.90;   Kr= 0.90; 

Up = 
0.90*0.90*0.75*15*

35.74
60

= 15.30 м³/час 
 
финишер "WOGELL" 1800-l, разастирањe 
 
карактеристике: снага мотора:          155 kW 
   радна уграђивања: В = 9.00 м  
   теоријски учинак:  Ut = 600 т/час 
 
 практичан учинак: Up = Kp*Kr*Kv*Ut ; 
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   Kv – коефицијент коришћења радног времена 
   Kr – коефицијент растреситости материјала 
   Kp – коефицијент пуњења радног органа 
 
Kv = 0.75;    Kr = 0.90;    Kp = 0.60 
 
Up = 0.60*0.90*0.75*600 = 243.00 т/час = 243/2.45 м³/час = 99.18 м³/час 
 
ваљак на пнеумат. BW 20R, збијање 
 
карактеристике: снага мотора:       64 kW 
   радна тежина:      200 KN 
   ширина ваљања:  В = 1.98 м 

практични учинак: Up = 
V*Kr*Kv*d*

n
0.2)-(B

; 
   d – дебљина слоја који се разастире     
   n – број прелаза 
   Kv      – коефицијент коришћења радног времена 
   Kr       – коефицијент растреситости материјала 
   V        – радна брзина грејдера 
   B         – ширина радне траке 
   0.2 м   – смањење ефективне ширине проузроковано                            
                                                               неопходним преклапањем радних трака у  
                                                              зонама крајева радног органа 

Z
d

*B*Cn=
;    C – потребна енергија сабијања 

       Z – потреба вучна сила (40% масе ваљка) 
 
С = 1500 KN/m³;     Z = 0.4*200 = 80 KN;    d = 0.10 м 

80
0.10

*98.1*1500n=
 = 3.71,    усв. n = 4 прелаза 

Kv = 0.75;    Kr = 0.90;    V = 3000 м/час 

Up = 
3000*0.90*0.75*0.10*

4
0.2)-(1.98

= 90.11 м³/час 
 
ВАРИЈАНТА   II 
 
камион кипер "VOLVO" FH 12, спољни транспорт и истовар 

Up = 
0.90*0.90*0.75*15*

35.74
60

= 15.30 м³/час 
финишер"WOGELL" 1603-l, разастирања 
 
карактеристике: снага мотора:           96 kW 
   радна уграђивања:  В = 3.00 м  
   теоријски учинак:  Ut = 400 т/час 
 практичан учинак: Up = Kp*Kr*Kv*Ut ; 
   Kv – коефицијент коришћења радног времена 
   Kr – коефицијент растреситости материјала 
   Kp – коефицијент пуњења радног органа 
Kv = 0.75;    Kr = 0.90;    Kp = 0.60 
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Up = 0.60*0.90*0.75*400 = 162.00 т/час = 162/2.45 м³/час = 66.12 м³/час 
 
ваљак на пнеумат. BW 20R, збијање 
 

Up = 
3000*0.90*0.75*0.10*

4
0.2)-(1.98

= 90.11 м³/час 
 
ВАРИЈАНТА   III 
 
камион кипер"KAMAZ" 5410, спољни транспорт и истовар 
 
 карактеристике: снага мотора: 155 kW   
                       запремина коша: q =20 m³ 
   носивост:          25 t 

 практични учинак: Up = 
Kr*Kp*Kv*q*

Tc
T

; 
   q    – запремина радног органа     
   Tc  – трајање једног радног циклуса 
   Kv – коефицијент коришћења радног времена 
   Kp – коефицијент пуњења радног органа 
   Kr  – коефицијент растреситости тла 

manprazipunuc tttttT  ; 
   tu      – време утовара 
   tpun  – време вожње пуног камиона 
   ti       – време истовара 
   tpraz  – време вожње празног камиона 
   tman  – усвојено време маневрисања 
 брзина кретања: пуног камиона:    Vpun  = 25 км/час 
   празног камиона: Vpraz = 50 км/час 
   пуњења:                Vu= 3 м³/мин  

 
==

Vu
q

t u 3
20

= 6.67 мин                          

=60*
V
STD

=t
pun

pun

 
60*

25
10

 24 мин               STD=10 km 

=60*
V
STD

=t
praz

praz 60*
50
10

12 мин 
=t i 1,3 мин 
=tman 0.3 мин 

3.0123.12467.6 cT =44.27 мин;    Т = 60 мин; 
 Kv= 0.75;   Kp= 0.90;   Kr= 0.90; 

Up = 
0.90*0.90*0.75*20*

44.27
60

= 16.47 м³/час 
финишер "WOGELL" 1800-l, разастирања 
 
Up = 0.60*0.90*0.75*600 = 243.00 т/час = 243/2.45 м³/час = 99.18 м³/час 
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ваљак на пнеумат. BW 20R, збијање 

Up = 
3000*0.90*0.75*0.10*

4
0.2)-(1.98

= 90.11 м³/час 
 
ВАРИЈАНТА   IV 
 
камион кипер"KAMAZ" 5410, спољни транспорт и истовар 

Up = 
0.90*0.90*0.75*20*

44.27
60

= 16.47 м³/час 
 
финишер"WOGELL" 1603-l, разастирања 
Up = 0.60*0.90*0.75*400 = 162.00 т/час = 162/2.45 м³/час = 66.12 м³/час 
 
ваљак на пнеумат. BW 20R, збијање 

Up = 
3000*0.90*0.75*0.10*

4
0.2)-(1.98

= 90.11 м³/час 
 
5.2.6. и 5.2.7. Прорачун практичног учинка машина за позицију производње и уградње горњег 
носећег слоја од битуминизираног материјала БНС 22ѕА и АБ 11с 
 
ВАРИЈАНТА   I 
централна асфалтна база "AMMANN", производња 
 
карактеристике: снага мотора:        320 kW 
   теориски учинак: Ut = 150 м³/час 
практични учинак: Up = Kr*Kv*Ut ; 
   Kv      – коефицијент коришћења радног времена 
   Kr       – коефицијент растреситости материјала 
Kv = 0.70;    Kr = 0.90; 
 
Up = 0.90*0.70*150 = 94,50 м³/час 
 
камион кипер "VOLVO" FH 12, спољни транспорт и истовар 
 
 карактеристике: снага мотора: 309 kW   
                       запремина коша: q =15 m³ 
   носивост:          18 t 

 практични учинак: Up = 
Kr*Kp*Kv*q*

Tc
T

; 
   q    – запремина радног органа     
   Tc  – трајање једног радног циклуса 
   Kv – коефицијент коришћења радног времена 
   Kp – коефицијент пуњења радног органа 
   Kr  – коефицијент растреситости тла 

manprazipunuc tttttT  ; 
   tu      – време утовара 
   tpun  – време вожње пуног камиона 
   ti       – време истовара 
   tpraz  – време вожње празног камиона 
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   tman  – усвојено време маневрисања 
 
 брзина:  пуног камиона:    Vpun  = 35 км/час 
   празног камиона: Vpraz = 50 км/час 
   пуњења:                Vu= 3 м³/мин  

 
==

Vu
q

t u 3
15

= 5 мин 

=60*
V
STD

=t
pun

pun

 
60*

35
10

 17,14 мин                     STD=10 km 

=60*
V
STD

=t
praz

praz 60*
50
10

12 мин 
=t i 1,3 мин 
=tman 0.3 мин 

3.00.123.114.170.5 cT =35,74мин;    Т = 60 мин; 
 Kv= 0.75;   Kp= 0.90;   Kr= 0.90; 

Up = 
0.90*0.90*0.75*15*

35.74
60

= 15,30 м³/час 
 
финишер "WOGELL" 1800-l, разастирањe 
 
карактеристике: снага мотора:          155 kW 
   радна уграђивања: В = 9.00 м  
   теоријски учинак:  Ut = 600 т/час 
 практичан учинак: Up = Kp*Kr*Kv*Ut ; 
   Kv – коефицијент коришћења радног времена 
   Kr – коефицијент растреситости материјала 
   Kp – коефицијент пуњења радног органа 
Kv = 0.75;    Kr = 0.90;    Kp = 0.60 
Up = 0.60*0.90*0.75*600 = 243.00 т/час = 243/2.45 м³/час = 99.18 м³/час 
 
лакши виброваљак BW 160 АD, збијање 
 
карактеристике: снага мотора:       60.30 kW 
   радна тежина:      84.60 KN 
   ширина ваљања:  В = 1.65м 

практични учинак: Up = 
V*Kr*Kv*d*

n
0.2)-(B

; 
   d – дебљина слоја који се разастире     
   n – број прелаза 
   Kv      – коефицијент коришћења радног времена 
   Kr       – коефицијент растреситости материјала 
   V        – радна брзина грејдера 
   B         –  ширина радне траке 
   0.2 м   –  смањење ефективне ширине проузроковано                            
        неопходним преклапањем радних трака у  
        зонама крајева радног органа 
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Z
d

*B*Cn=
;     C – потребна енергија сабијања 

       Z – потреба вучна сила (40% масе ваљка) 
С = 1500 KN/m³;     Z = 0.4*84.60 = 33.84 KN;    d = 10 цм; 

33.84
0.10

*65.1*1500n=
 = 7.31,   усв. n = 8 прелаза 

Kv = 0.75;    Kr = 0.90;    V = 1500 м/час 

Up = 
1500*0.90*0.75*0.10*

8
0.2)-(1.65

= 18.35 м³/час 
тежи виброваљак DVV 10 HAM, збијање 
 
карактеристике: снага мотора:       69 kW 
   радна тежина:      100 KN 
   ширина ваљања:  В = 1.50 м 

практични учинак: Up = 
V*Kr*Kv*d*

n
0.2)-(B

; 
   d – дебљина слоја који се разастире     
   n – број прелаза 
   Kv      – коефицијент коришћења радног времена 
   Kr       – коефицијент растреситости материјала 
   V        – радна брзина грејдера 
   B         –  ширина радне траке 
   0.2 м   –  смањење ефективне ширине проузроковано                            
        неопходним преклапањем радних трака у  
        зонама крајева радног органа 

Z
d

*B*Cn=
;     C – потребна енергија сабијања 

       Z – потреба вучна сила (40% масе ваљка) 
 
С = 1500 KN/m³;     Z = 0.4*100.00 = 40.0 KN;    d = 10 цм; 

40.0
0.10

*50.1*1500n=
 = 5.625,   усв. n = 6 прелаза 

Kv = 0.75;    Kr = 0.90;    V = 3500 м/час 

Up = 
3500*0.90*0.75*0.10*

6
0.2)-(1.50

= 51.19 м³/час 
ваљак на пнеумат. BW 20R, збијање 
 
карактеристике: снага мотора:       64 kW 
   радна тежина:      200 KN 
   ширина ваљања:  В = 1.98 м 

практични учинак: Up = 
V*Kr*Kv*d*

n
0.2)-(B

; 
   d – дебљина слоја који се разастире     
   n – број прелаза 
   Kv      – коефицијент коришћења радног времена 
   Kr       – коефицијент растреситости материјала 
   V        – радна брзина грејдера 
   B         – ширина радне траке 
   0.2 м   – смањење ефективне ширине проузроковано                            
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                                                               неопходним преклапањем радних трака у  
                                                               зонама крајева радног органа 

Z
d

*B*Cn=
;    C – потребна енергија сабијања 

       Z – потреба вучна сила (40% масе ваљка) 
 
С = 1500 KN/m³;     Z = 0.4*200 = 80 KN;    d = 0.10 м 

80
0.10

*98.1*1500n=
 = 3.71,    усв. n = 4 прелаза 

Kv = 0.75;    Kr = 0.90;    V = 3000 м/час 
 

Up = 
3000*0.90*0.75*0.10*

4
0.2)-(1.98

= 90.11 м³/час 
 
ВАРИЈАНТА   II 
 
централна асфалтна база "AMMANN", производња 
 
Up = 0.90*0.70*150 = 94,50 м³/час 
 
камион кипер "VOLVO" FH 12, спољни транспорт и истовар 
 

Up = 
0.90*0.90*0.75*15*

35.74
60

= 15,30 м³/час 
 
финишер"WOGELL" 1603-l, разастирања 
 
карактеристике: снага мотора:           96 kW 
   радна уграђивања:  В = 3.00 м  
   теоријски учинак:  Ut = 400 т/час 
 практичан учинак: Up = Kp*Kr*Kv*Ut ; 
   Kv – коефицијент коришћења радног времена 
   Kr – коефицијент растреситости материјала 
   Kp – коефицијент пуњења радног органа 
 
Kv = 0.75;    Kr = 0.90;    Kp = 0.60 
Up = 0.60*0.90*0.75*400 = 162.00 т/час = 162/2.45 м³/час = 66.12 м³/час 
 
лакши виброваљак BW 160 АD, збијање 

Up = 
1500*0.90*0.75*0.10*

8
0.2)-(1.65

= 18.35 м³/час 
тежи виброваљак DVV 10 HAM, збијање 

Up = 
3500*0.90*0.75*0.10*

6
0.2)-(1.50

= 51.19 м³/час 
ваљак на пнеумат. BW 20R, збијање 

Up = 
3000*0.90*0.75*0.10*

4
0.2)-(1.98

= 90.11 м³/час 
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ВАРИЈАНТА   III 
 
централна асфалтна база "AMMANN", производња 
 
Up = 0.90*0.70*150 = 94,50 м³/час 
 
камион кипер"KAMAZ" 5410, спољни транспорт и истовар 
 
 карактеристике: снага мотора: 155 kW   
                       запремина коша: q =20 m³ 
   носивост:          25 t 

 практични учинак: Up = 
Kr*Kp*Kv*q*

Tc
T

; 
   q    – запремина радног органа     
   Tc  – трајање једног радног циклуса 
   Kv – коефицијент коришћења радног времена 
   Kp – коефицијент пуњења радног органа 
   Kr  – коефицијент растреситости тла 

manprazipunuc tttttT  ; 
   tu      – време утовара 
   tpun  – време вожње пуног камиона 
   ti       – време истовара 
   tpraz  – време вожње празног камиона 
   tman  – усвојено време маневрисања 
 
 брзина кретања: пуног камиона:    Vpun  = 25 км/час 
   празног камиона: Vpraz = 50 км/час 
   пуњења:                Vu= 3 м³/мин  

 
==

Vu
q

t u 3
20

= 6.67 мин 

=60*
V
STD

=t
pun

pun

 
60*

25
10

 24 мин 

=60*
V
STD

=t
praz

praz 60*
50
10

12 мин 
=t i 1,3 мин 
=tman 0.3 мин 

3.0123.12467.6 cT =44,27 мин;    Т = 60 мин; 
 Kv= 0.75;   Kp= 0.90;   Kr= 0.90; 

Up = 
0.90*0.90*0.75*20*

44.27
60

= 16,47 м³/час 
 
финишер "WOGELL" 1800-l, разастирања 
 
Up = 0.60*0.90*0.75*600 = 243.00 т/час = 243/2.45 м³/час = 99.18 м³/час 
 
лакши виброваљак BW 160 АD, збијање  
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Up = 
1500*0.90*0.75*0.10*

8
0.2)-(1.65

= 18.35 м³/час 
тежи виброваљак DVV 10 HAM, збијање 
 

Up = 
3500*0.90*0.75*0.10*

6
0.2)-(1.50

= 51.19 м³/час 
ваљак на пнеумат. BW 20R, збијање 

Up = 
3000*0.90*0.75*0.10*

4
0.2)-(1.98

= 90.11 м³/час 
 
ВАРИЈАНТА   IV 
 
централна асфалтна база "AMMANN", производња 
Up = 0.90*0.70*150 = 94,50 м³/час 
 
камион кипер"KAMAZ" 5410, спољни транспорт и истовар 

Up = 
0.90*0.90*0.75*20*

44.27
60

= 16,47 м³/час 
финишер"WOGELL" 1603-l, разастирања 
Up = 0.60*0.90*0.75*400 = 162.00 т/час = 162/2.45 м³/час = 66.12 м³/час 
 
лакши виброваљак BW 160 АD, збијање 

Up = 
1500*0.90*0.75*0.10*

8
0.2)-(1.65

= 18.35 м³/час 
тежи виброваљак DVV 10 HAM, збијање 

Up = 
3500*0.90*0.75*0.10*

6
0.2)-(1.50

= 51.19 м³/час 
ваљак на пнеумат. BW 20R, збијање 

Up = 
3000*0.90*0.75*0.10*

4
0.2)-(1.98

= 90.11 м³/час 
 
Прорачун практичног учинка машина за позицију Производње и уградње хабајућег слоја од 
битуминизираног материјала АБ 11ѕ, d = 4 цм исти као и код претходне позиције. 
 
5.2.8. Прорачун практичних учинака за бетонске радове 
 
Фабрика бетона LIebherr (Ut=140m3/h) 
Kv – коефицијент коришћења радног времена – 0,85 
Kr – коефицијент растреситости материјала – 0,90 
Kp- коефицијент пуњења-0,90 
 
 
 
 
Аутомешалица Mercedes Atego 2638 (p=300 kW; q=10 m3) 
Up=(T/Tc)xqxKrxKpxKv 
T=60min 
Tc (min) -dužina trajanja cikusa 
q=10 m3-zapremina radnog organa 

Up = UtxKrxKvxKp = 96,39 m3/h  
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Kr=0,90 Kp=0,85 Kv=0,90 
Tc= tu + tpun + ti + tpraz +tm 
tu= 10x60/Up CFB= 10x60/96,39=10x0,62min/m3=6,2 min 
tpun –vreme vožnje punog 
ti=1,2m3/minx10 =12 min – vreme istovara 
tm=3 min 
tč=15 min 
Brzina kretanja kamiona: 
Vpun = 30km/h 
Vpraz = 45 km/h 
Vmax = 80km/h 
STD = 3 km 
Tu = q/V = 10/2 = 3,3 min 
V= 3m3/min – brzina punjenja 
Tpun = STD x60/Vpun = 3x 60/30 = 6 min 
Tpraz = STDx60/Vpraz =3x60/45 = 4 min 
Tc=6,2+6+4+12+3+15 =46,2 min 
Up=(60/46,2)x10x0.9x0.85x0.90=8,94 m3/h 
 
Autopumpa Volvo FM 400 
Ut = 120 m3/h 
Up= Ut x kr x kp x kv 
kr = 0.90  kv = 0.85 
Up = 120 x0.9x0.85 = 91.8 m3/h 
 
Pervibrator Dynapac AA27 
Ut = 15 m3/h 
Up = Ut x kv 
kv = 0.75 
Up=15x0.75=11,25m3/h 
 
Automikser Volvo FM 440 
Up=(T/Tc)xqxKv 
T=60min 
Tc (min) -dužina trajanja cikusa 
q=9 m3-zapremina radnog organa 
kv=0,75 
Tc= tu + tpun + ti + tpraz +tm 
tu= 10x60/Up CFB = 10x60/96,39=10x0,62min/m3=6,2 min 
tpun –vreme vožnje punog 
ti=9x1,2m3/min =10,8 min – vreme istovara 
tm=3 min 
tč=15 min 
Brzina kretanja kamiona: 
Vpun = 30km/h 
Vpraz = 45 km/h 
Vmax = 90km/h 
STD = 3 km 
Tu = q/V = 9/3 = 3 min 
V= 3m3/min – brzina punjenja 
Tpun = STD x60/Vpun = 3x 60/30 = 6 min 
Tpraz = STDx60/Vpraz = 3x60/45 = 4 min 
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Tc=6,2+6+4+12+3+15 =46,2 min 
Up=(60/46,2)x9x0.9x0.85x0.90=8,05 m3/h 
Autopumpa Schwing S39SX 
Ut=150m3/h 
Up=Ut x kr x kp x kv 
kv = 0.75 
Up = 150x0.75=112,5 m3/h 
Pervibrator Dynapac AY27 
Ut=12m3/h 
Up = Ut x kr x kp x kv 
kv= 0.75 
Up = 12 x 0.75 = 8,0 m3/h 
 
5.3.    Анализа цене ефективног радног сата машине 
 
Цена ефективног радног сата машине 
 
У општем облику, цена ефективног радног сата машине једнака је: 
 

Kh = Jt/hgr + (Ee + Eos) x (1 + φ) 
 
Jt     - једнократни трошкови 
Hgr - планирани фонд радних часова машине на градилишту 
φ     - фактор којим се калкулишу режијски трошкови и добит  
Ee   - експлоатациони трошкови 
Eos - трошкови основног средства 
 
Једнократни трошкови Jt 
 
У једнократне трошкове спадају сви трошкови при транспорту машине на градилиште, као и њено 
стављање у радни погон на самом градилишту. Уз трошкове транспорта са манипулацијом, треба 
обрачунати и трошкове постављања машине на радно место, као и трошкове пуштања у погон. Код 
савремених машина које су на пнеуматицима и које су самоходне, једнократни трошкови могу да 
обухвате само трошкове транспорта. По правилу, у једнократне трошкове треба унети и трошкове 
враћања машине у базу (демонтажа, манипулација, транспорт).  
 
Једнократни трошкови односе се на рад машине на неком одређеном градилишту, те је потребно 
тачно утврдити колико ће износити време рада у часовима, да би се могло одредити колики ће бити 
износ тих трошкова по једном радном часу машине. 
 
Планирани фонд радних часова машине hgr 
 
Планирани фонд радних часова машине на градилишту утврђује се на основу обима посла који 
машина треба да изврши и прорачунатог практичног учинка, као количник ове две вредности. 
 
Фактор режијских трошкова и добити φ 
 
Најчешћи начин одређивања продајне цене рада је да се првобитно одређена цена рада ( без 
индиректних трошкова) увећа за фактор (1+φ), који представља проценат повећања трошкова 
машинског рада, којим се конпензују (кроз јединичне цене радова): 

 трошкови припремних радова градилишта 
 режијски трошкови предузећа (трошкови непроизводног рада) 
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 захтевана добит на конкретном послу. 
 φ = 0,30 – 0,50 

За даљи прорачун усвојено φ = 0,30. 
 
Експлоатациони трошкови Еe 
 
Експлоатациони трошкови обухватају оне трошкове који су непосредно у вези са машином током 
њеног производног рада. Овде улазе: 
Еto трошкови одржавања (мале и средње поправке и дневни сервис, прање и подмазивање)  
 
Еhab трошкови хабајућих делова (гуме код машина на пнеуматицима и код возила, зуби сечива код 
багера, дозера...)  
трошкови погонске енергије, мазива и помоћног материјала Еen+Emaz 
трошкови руковаоца машина и њихових помоћника Еrs 
 
Ee = Ers + Een + Emaz+ Eto + Ehab 
 
Трошкови одржавања Еto 
 
Трошкови одржавања се процењују и утврђују на основу искуствених података код извршења истих 
или сличних радова, а могу се користити и препоруке произвођача. Трошкови одржавања 
обухватају мале и средње поправке и дневни сервис, прање и подмазивање. Они зависе од: 

 конкретне машине 
 услова рада 
 квалитета одржавања 

 
Eto = p x NV / 15000 
 
p – процентуални износ усвојен према врсти машине 
 
Трошкови хабајућих делова Ehab 
 
У ове трошкове сврставају се трошкови замене и одржавања гума (пнеуматика) као и трошкови 
замене металних делова изложених непосредном хабању. Обрачун трошкова и замене гума код 
друмских возила врши се на бази века трајања гума. Да би се применио прорачун коштања по 
радном часу, мора се обавити трансформација века трајања гума у km, на век трајања гума у 
сатима. 
Трошкови замене гума=1,10 х (набавна вредност гума / век трајања гума). 
Фактор 1,10 обухвата вредност рада при замени пнеуматика (увећање за 10%). 
Овим трошковима припадају и трошкови замене зубаца код кашике багера, ријача или дозера и 
ојачаног дела ножа машина за земљане радове, али их треба поделити са бројем експлоатационих 
сати како би били сведени на ефективни сат рада. 
 
Трошкови енергије Een 
 
Код прорачуна утрошка погонске енергије мора се водити рачуна о томе да ли је погон помоћу 
електричне енергије (електромотори) или нафтних деривата (код мотора са унутрашњим 
сагоријевањем). У оба случаја узима се у обзир да ли је машина, односно погонски мотор, потпуно 
или делимично оптерећен. Општи образац за прорачун утрошка горива је: 
 
Een(маз) = N x gs x ko x Cen(маз) 
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N - номинална снага мотора 
gs - специфични утрошак горива (мазива) 
ko - коефицијент оптерећења мотора (0,5 – 0,9) 
Cen(мазиво) – цена јединице утрошене енергије или мазива 
 
Уобичајено је да се трошкови мазива и рад на подмазивању машина узима у износу од 10% од 
вредности машина. 
 
Трошкови радне снаге Ers 
 
Да би се одредили трошкови радне снаге потребно је знати каква се квалификација захтева за 
одређену врсту машина, као и број радника у посади. Радник је плаћен за сваки сат проведен на 
градилишту, било да машина ради или не. У трошак радне снаге спадају плата, превоз радника, 
топли оброк, као и законске дажбине држави у којој се ради. На разним врстама машина раде 
руковаоци различитог нивоа стручности, који се дефинишу категоријама од I до IX. Руковаоци 
машинама су најчешће категорија од V до VIII. 
 
Трошкови основног средства Eos 
 
Трошкови основног средства који су везани за машину као имовину, без обзира на услове рада (да 
ли машина ради или не). Ови тошкови оптерећују финансијско пословање фирме током целе 
године, а могу се наплатити само кроз продају рада машине. У ове трошкове спадају: 

 трошкови амортизације Eam 
 трошкови инвестиционог одржавања Einv 
 трошкови камате и осигурања Ek. i os. 

 
Трошкови амортизације Eam 
 
Трошкови амортизације пропорционални су набавној вредности машине, а обрнуто пропорционални 
веку трајања те машине. Под веком трајања се подразумева онај број радних часова који нека 
машина може да оствари у раду под нормалним условима. 
 
Eam = NV / hek 
hek – експлоатациони век машине. 
 
Трошкови инвестиционог одржавања Einv 
 
Ови трошкови обухватају средње и велике (генералне) оправке. Обично се обрачун врши годишње 
и то у проценту од набавне вредности машине. 
 
Einv = 0,15 x NV / hgod 
hgod – годишњи фонд радног времена. 
 
Трошкови камате и осигурања Ek. i os. 
Трошкови камате настају узимањем кредита за куповину машине или резервних делова и 
прецизирају се одговарајућим уговорима, али се могу, са трошковима осигурања, проценити на 10% 
набавне вредности машине. 
Ek. i os.= 0,10 x NV / hgod 
hgod – годишњи фонд радног времена. 
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Анализа цене ефективног радног сата машина за позицију ископа материјала  

врста и тип машине 

багер             
"14. 
октобар"    
BGH 1250 

булдозер             
"14. 
октобар"    
TG 200 

 булдозер             
"14. 
октобар"    
TG 110 

багер             
"CAT"   
225 

утоваривач            
"14. октобар" 
ULT 200 

 
 
камион 
кипер 
"VOLVO" FH 
12  

q [m³] 1,5 3,42 1,24 1,18 3,2 15 
NV*1000 [eur] 145 87 42 140 95 84 
N  [kW] 132 147 79,5 92 147 309 
hek [h] 10000 10000 10000 10000 12500 10100 
hgr [h] 1800 1200 1400 1800 1200 420 
It [eur] 1500 800 500 1200 800 250 
It/hgr [eur/h] 0,83 0,67 0,36 0,67 0,67 0,60 
Ers [eur/h] 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 
ko / 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,60 
gs (гориво) [l/KW] 0,180 0,165 0,165 0,180 0,155 0,120 
Cen [eur/l] 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 
Een [eur/h] 24,95 25,46 13,78 17,39 23,93 33,37 
gs (мазиво) [l/KW] 0,0084 0,0046 0,0046 0,0084 0,0050 0,0031 
Cmaz [eur/l] 3 3 3 3 3 3 
Emaz [eur/h] 2,33 1,42 0,77 1,62 1,54 1,72 
p / 0,50 0,45 0,45 0,50 0,50 0,55 
Eto [eur/h] 4,83 2,61 1,26 4,67 3,17 3,08 
Ehab [eur/h] 4,83 2,61 1,26 4,67 3,17 3,08 
Ee  [eur/h] 40,19 35,35 20,32 31,6 35,06 44,5 
hgod [h] 1200 1200 1100 1200 1400 1400 
Einv [eur/h] 18,13 10,88 5,73 17,50 10,18 9,00 
Eam [eur/h] 14,50 8,70 4,20 14,00 7,60 8,32 
Ek.i os [eur/h] 12,08 7,25 3,82 11,67 6,79 6,00 
Eos [eur/h] 44,71 26,83 13,75 43,17 24,56 23,32 
1+ / 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 
Kh [eur/h] 111,20 81,50 44,65 97,87 78,18 88,77 
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Анализа цене ефективног радног сата машина за позицију обраде подтла 
            

врста и тип машине 
виброваљак             
"BOMAG"    BW 212 
PD 

виброваљак             
"BOMAG"    BW 
215 D 

аутоцистерна            
"FAP" 1314 

q [m³] 2,1 2,1 8 
NV*1000 [eur] 76 70 30 
N  [kW] 103 110 107 
hek [h] 8000 8000 1400 
hgr [h] 1110 320 1430 
It [eur] 600 700 300 
It/hgr [eur/h] 0,54 2,19 0,21 
Ers [eur/h] 3,25 3,25 3,25 
ko / 0,75 0,75 0,70 
gs (гориво) [l/KW] 0,165 0,165 0,120 
Cen [eur/l] 1,50 1,50 1,50 
Een [eur/h] 19,12 20,42 13,49 
gs (мазиво) [l/KW] 0,0035 0,0035 0,0035 
Cmaz [eur/l] 3 3 3 
Emaz [eur/h] 0,81 0,87 0,79 
p / 0,50 0,50 0,50 
Eto [eur/h] 2,53 2,33 1,00 
Ehab [eur/h] 2,53 2,33 1,00 
Ee  [eur/h] 28,24 29,20 19,53 
hgod [h] 1100 1100 900 
Einv [eur/h] 10,36 9,55 5,00 
Eam [eur/h] 9,50 8,75 21,43 
Ek.i os [eur/h] 6,91 6,36 3,33 
Eos [eur/h] 26,77 24,66 29,76 
1+ / 1,3 1,3 1,3 
Kh [eur/h] 72,05 70,24 64,29 
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Анализа цене ефективног радног сата машина за позицију израде насипа   
         

врста и тип машине 

кипер 
VOLVO 
FH 
12+ULT 
200 

булдозер             
"14. 
октобар"    
TG 200 

 грејдер 
"FRISCH"                
F 185 B 

виброваљак             
"BOMAG"    
BW 212 PD 

аутоцистерна            
"FAP" 1314 

q [m³] 15 4,11 0,96 2,1 8 
NV*1000 [eur] 84 87 117 76 30 
N  [kW] 309 147 128 103 107 
hek [h] 10100 10000 16000 8000 1400 
hgr [h] 420 1200 1700 1110 1430 
It [eur] 250 800 500 600 300 
It/hgr [eur/h] 0,60 0,67 0,29 0,54 0,21 
Ers [eur/h] 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 
ko / 0,60 0,70 0,60 0,75 0,70 
gs (гориво) [l/KW] 0,120 0,165 0,165 0,165 0,120 
Cen [eur/l] 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 
Een [eur/h] 33,37 25,46 19,01 19,12 13,49 
Gs (мазиво) [l/KW] 0,0031 0,0046 0,0035 0,0035 0,0035 
Cmaz [eur/l] 3 3 3 3 3 
Emaz [eur/h] 1,72 1,42 0,81 0,81 0,79 
p / 0,55 0,45 0,50 0,50 0,50 
Eto [eur/h] 3,08 2,61 3,90 2,53 1,00 
Ehab [eur/h] 3,08 2,61 3,90 2,53 1,00 
Ee  [eur/h] 44,5 36,77 30,87 28,24 19,53 
hgod [h] 1400 1200 1200 1100 900 
Einv [eur/h] 9,00 10,88 14,63 10,36 5,00 
Eam [eur/h] 8,32 8,70 7,31 9,50 21,43 
Ek.i os [eur/h] 6,00 7,25 9,75 6,91 3,33 
Eos [eur/h] 23,32 26,83 31,69 26,77 29,76 
1+ / 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 
Kh [eur/h] 88,77 82,97 81,62 72,05 64,29 
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Анализа цене ефективног радног сата машина за позицију планирања и ваљања постељице 
    

врста и тип 
машине 

камион 
кипер 
"VOLVO" 
FH 12 + 
ULT 200  

виброваљак             
BOMAG   
BW 212 PD 

Грејдер 
VOLVO                
G 86 B 

грејдер 
FRISCН                
F 185 B 

виброваљак             
"BOMAG"    
BW 215 D 

камион 
кипер 
"FAP" 
2628 + 
ULT 
200 

аутоцистерна            
"FAP" 1314 

q [m³] 15 2,1 0,29 0,96 2,1 10 8 
NV*100
0 [eur] 84 76 121 117 70 61 30 

N  [kW] 309 103 82 128 110 211 107 
hek [h] 10100 8000 15000 16000 8000 10100 1400 
hgr [h] 420 1110 1650 1700 320 2060 1430 
It [eur] 250 600 400 500 700 250 300 
It/hgr [eur/h] 0,60 0,54 0,24 0,29 2,19 0,12 0,21 
Ers [eur/h] 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 
ko / 0,60 0,75 0,60 0,60 0,75 0,60 0,70 
gs 
(гориво
) 

[l/KW] 0,120 0,165 0,165 0,165 0,165 0,120 0,120 

Cen [eur/l] 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 
Een [eur/h] 33,37 19,12 12,18 19,01 20,42 22,79 13,49 
gs 
(мазиво
) 

[l/KW] 0,0031 0,0035 0,0035 0,0035 0,0035 0,0031 0,0035 

Cmaz [eur/l] 3 3 3 3 3 3 3 
Emaz [eur/h] 1,72 0,81 0,52 0,81 0,87 1,18 0,79 
p / 0,55 0,50 0,50 0,50 0,50 0,55 0,50 
Eto [eur/h] 3,08 2,53 4,03 3,90 2,33 2,24 1,00 
Ehab [eur/h] 3,08 2,53 4,03 3,90 2,33 2,24 1,00 
Ee  [eur/h] 44,5 28,24 24,01 30,87 29,20 31,70 19,53 
hgod [h] 1400 1100 1200 1200 1100 1400 900 
Einv [eur/h] 9,00 10,36 15,13 14,63 9,55 6,54 5,00 
Eam [eur/h] 8,32 9,50 8,07 7,31 8,75 6,04 21,43 
Ek.i os [eur/h] 6,00 6,91 10,08 9,75 6,36 4,36 3,33 
Eos [eur/h] 23,32 26,77 33,28 31,69 24,66 16,93 29,76 
1+ / 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 
Kh [eur/h] 88,77 72,05 74,72 81,62 72,21 63,34 64,29 
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Анализа цене ефективног радног сата машина за позицију израде носећег слоја од дробљеног 
каменог агрегата 0/31,5 мм 
       

врста и тип машине 

kамион 
кипер 
„VOLVO” 
FH12 + 
позајмиште 

камион 
кипер 
“KAMAZ” 
5410 + 
позајмиште 

финишер 
"WOGELL" 
1800-l 

финишер 
"WOGELL" 
1603-l 

 
виброваљак             
"BOMAG"    BW 
20 R 

q [m³] 15 20 9 м 3м 1,98 
NV*1000 [eur] 84 75 327 190 73 
N  [kW] 309 155 127 96 64 
hek [h] 10100 10100 7000 7000 8000 
hgr [h] 420 90 90 90 990 
It [eur] 250 250 1900 1900 550 
It/hgr [eur/h] 0,60 2,78 21,11 21,11 0,56 
Ers [eur/h] 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 
ko / 0,60 0,60 0,55 0,55 0,75 
gs (gorivo) [l/KW] 0,120 0,120 0,125 0,125 0,165 
Cen [eur/l] 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 
Een [eur/h] 33,37 16,74 13,09 9,9 11,88 
gs (мазиво) [l/KW] 0,0031 0,0031 0,0035 0,0035 0,0035 
Cmaz [eur/l] 3 3 3 3 3 
Emaz [eur/h] 1,72 0,86 0,73 0,55 0,50 
p / 0,55 0,55 0,50 0,50 0,50 
Eto [eur/h] 3,08 2,75 10,90 6,33 2,43 
Ehab [eur/h] 3,08 2,75 10,90 6,33 2,43 
Ee  [eur/h] 44,5 26,35 38,87 26,36 20,49 
hgod [h] 1400 1400 1100 1100 1100 
Einv [eur/h] 9,00 8,04 44,59 25,91 9,95 
Eam [eur/h] 8,32 7,43 46,71 27,14 9,13 
Ek.i os [eur/h] 6,00 5,36 29,73 17,27 6,64 
Eos [eur/h] 23,32 20,82 121,03 70,32 25,72 
1+ / 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 
Kh [eur/h] 88,77 64,10 228,98 146,79 60,63 
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Анализа цене ефективног радног сата машина за позицију производње и уградње горњег носећег 
слоја од битуминизираног материјала БНС 22ѕА и  АБ 11с 
        

врста и тип машине 

централна 
асфалтна 
база             
"AMMANN"   

камион 
кипер 
"VOLVO"        
FH 12 + 
"AMMANN"   
  

камион 
кипер 
"КАМАZ" 
5410 + 
"AMMANN"   

финишер 
"WOGELL" 
1800-l 

финишер 
"WOGELL" 
1603-l 

q [m³] 0 15 20 9 м 3м 
NV*1000 [eur] 1070 84 75 327 190 
N  [kW] 320 309 155 127 96 
hek [h] 11000 10100 10100 7000 7000 
hgr [h] 11000 420 90 90 90 
It [eur] 6000 250 250 1900 1900 
It/hgr [eur/h] 0,55 0,60 2,78 21,11 21,11 
Ers [eur/h] 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 
ko / 0,90 0,60 0,60 0,55 0,55 
gs (gorivo) [l/KW] * 0,120 0,120 0,125 0,125 
Cen [eur/l] 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 
Een [eur/h] 0,00 33,37 16,74 13,09 9,90 
gs (мазиво) [l/KW] * 0,0031 0,0031 0,0035 0,0035 
Cmaz [eur/l] 3 3 3 3 3 
Emaz [eur/h] 0,00 1,72 0,86 0,73 0,55 
p / 0,50 0,55 0,55 0,50 0,50 
Eto [eur/h] 35,67 3,08 2,75 10,90 6,33 
Ehab [eur/h] 35,67 3,08 2,75 10,90 6,33 
Ee  [eur/h] 74,58 44,50 26,35 38,87 26,36 
hgod [h] 1100 1400 1400 1100 1100 
Einv [eur/h] 145,91 9,00 8,04 44,59 25,91 
Eam [eur/h] 97,27 8,32 7,43 46,71 27,14 
Ek.i os [eur/h] 97,27 6,00 5,36 29,73 17,27 
Eos [eur/h] 340,45 23,32 20,82 121,03 70,32 
1+ / 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 
Kh [eur/h] 540,09 88,77 64,10 228,98 146,79 
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врста и тип машине 
виброваљак             
"BOMAG"    
BW 160 АD 

дистрибутер 
емулзије 
"IVEKO" FC 
R91 

виброваљак             
"BOMAG"    
BW 20 R 

виброваљак             
"14. октобар"    
DVV 10 HAM 

q [m³] 1,65 - 1,98 1,5 
NV*1000 [eur] 65 17 73 65 
N  [kW] 60,3 155 64 69 
hek [h] 8000 8500 8000 8000 
hgr [h] 90 150 990 90 
It [eur] 550 20 550 550 
It/hgr [eur/h] 6,11 0,13 0,56 6,11 
Ers [eur/h] 3,25 3,25 3,25 3,25 
ko / 0,75 0,80 0,75 0,75 
gs (гориво) [l/KW] 0,165 0,100 0,165 0,165 
Cen [eur/l] 1,50 1,50 1,50 1,50 
Een [eur/h] 11,20 18,60 11,88 12,80 
gs (мазиво) [l/KW] 0,0035 0,0035 0,0035 0,0035 
Cmaz [eur/l] 3 3,00 3 3 
Emaz [eur/h] 0,47 1,30 0,50 0,54 
p / 0,50 0,40 0,50 0,50 
Eto [eur/h] 2,17 0,45 2,43 2,17 
Ehab [eur/h] 2,17 0,45 2,43 2,17 
Ee  [eur/h] 19,26 24,05 20,49 20,93 
hgod [h] 1100 1100 1100 1100 
Einv [eur/h] 8,86 2,00 9,95 8,86 
Eam [eur/h] 8,13 1,45 9,13 8,13 
Ek.i os [eur/h] 5,91 1,35 6,64 5,91 
Eos [eur/h] 22,90 4,80 25,72 22,90 
1+ / 1,3 1,3 1,3 1,3 
Kh [eur/h] 60,92 37,63 60,63 63,09 
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Анализа цене ефективног радног сата машине за позицију бетонских радова 

                 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

врста и тип машине 

централна 
фабрика 
бетона 
''Liebherr'' 

Mikser 
Mercedes 
Atego 
2638 

Mikser 
Volvo 
FM 440 

Pumpa 
Volvo 
FM 400 

Pumpa 
Schwing 
S39SX 

Vibrator 
Dynapac 
AA27 

Vibrator 
Dynadac 
AY27’ 

Up [m³/h] 96.39 4.43 4.17 86,62 103.28 10.33 8.26 
NV*1000 [eur] 300 138.40 130.000 134.900 138.40 0.900 0.850 
N  [kW] 60 320 294 294 265 1.50 1.50 
hgr [h] 80 80 80 80 80 80 110 
It [eur] 500 50 50 50 50 10 10 
It/hgr [eur/h] 6.25 0.63 0.63 063 0.63 0.13 0.9 
Ers [eur/h] 5,50 3.25 3.25 3.25 3.25 2.50 2.50 
ko / 0.9 0.80 0.80 0.80 0.80 0.8 0.80 
gs  [l/KW] 0.16 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 
Cen [eur/l] 0.20 1.50 1.50 1.50 1.50 0.2 0.20 
Een [eur/h] 1.73 69.12 63.50 63.50 57.24 0.04 0.04 
Cmaz [eur/l] 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
Emaz [eur/h] 0.35 1.84 1.69 1.69 1.53 0.01 0.01 
p / 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 
Eto [eur/h] 10.00 4.61 4.33 4.50 4.61 0.03 0.03 
Ehab [eur/h] 5.33 2.46 2.31 2.39 2.46 0.02 0.02 
hgod [h] 600.00 1300.00 1300.00 1200.00 1200.00 650.00 650.00 
hek [h] 7000.00 10000.00 10000.00 8000.00 8000.00 5000.00 5000.00 
Ee  [eur/h] 22.90 81.53 75.34 75.59 69.34 2.60 2.60 
Einv [eur/h] 6.43 2.08 1.95 2.53 2.60 0.03 0.03 
Eam [eur/h] 42.86 13.84 13.00 16.86 17.30 0.18 0.17 
Ek.i os [eur/h] 4.29 1.38 1.30 1.69 1.73 0.02 0.02 
Eos [eur/h] 39.86 85.62 79.21 80.43 74.29 2.77 2.73 
1+ / 1,3 1,3 1,3 1.3 1.3 1.3 1.3 
Kh [eur/h] 51.82 111.49 102.98 104.56 96.57 3.60 3.55 
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5.4. Ужи избор машина за главне радове 
 
Ужи избор машина за позицију ископа материјала III и IV категорије  
                               
Up,pot~ 100 m3/h 
 

ва
ри

ја
нт

а врста и тип 
машине               

Up          
(m³/h) n n*Up    

(m³/h) 
Kh 
(eur/h) 

n*Kh 
(eur/h) 

Σ(n*Kh)/min 
n*Up 
(eur/h) 

цена               
(eur/m³) 

1 

багер "14. 
октобар" BGH-
1250 

70.50 2 141.00 105.80 211.60 

70
0,

84
/ 1

41
,0

0 

4,97 камион кипер 
"VOLVO" FH 12 25.41 6 152.46 81.54 489.24 

Σ(n*Kh) 700.84 

2 

багер 
"CAT" 225 55.46 2 110.92 94.09 188.18 

67
7,

42
 / 

11
0,

92
 

6,11 камион кипер 
"VOLVO" FH 12  22.04 6 132.24 81.54 489.24 

Σ(n*Kh) 677.42 

3 

булдозер "14. 
октобар"  TG 200 82.40 2 164.80 75.99 151.98 

94
1,

70
/ 1

64
,8

0 5,71 

утоваривач "14. 
октобар" ULT 200 73.73 3 221.19 72.98 218.94 

камион кипер 
"VOLVO" FH 12 26.04 7 182.28 81.54 570.78 

Σ(n*Kh) 941.70 

4 

булдозер "14. 
октобар"  TG 110 66.26 2 132.52 41.66 83.32 

63
6,

98
 / 

13
0,

20
 

4,89 
утоваривач "14. 
октобар" ULT 200  73.73 2 147.46 72.98 145.96 

камион кипер 
"VOLVO" FH 12 26.04 5 130.20 81.54 407.70 

Σ(n*Kh) 636.98 

     
* За позицију радова "Ископ материјала III и IV категорије"  усваја се ВАРИЈАНТА 4 са ценом од 4,89 
€∕m3. 
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Ужи избор машина за позицију обраде подтла, Up,pot~ 100 m3/h 
 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* За позицију радова "Обрада подтла"  усваја се ВАРИЈАНТА 2 са ценом од 1,92 €∕m3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

врста и тип машине              Up          
(m³/h) n n*Up    

(m³/h) 
Kh 
(eur/h) 

n*Kh 
(eur/h) 

Σ(n*Kh
)/min 
n*Up 
(eur/h) 

цена               
(eur/
m³) 

 
 
 
1 

виброваљак "BOMAG" 
BW 212 PD 61,21 2 122,42 67,72 135,44 

25
8,

14
 / 

12
2,

42
 

2,11 аутоцистерна "FAP" 1314 67,30 2 134,60 61,35 122,70 

Σ(n*Kh) 258,14 

 
 
 
2 

виброваљак "BOMAG" 
BW 215 D 68,70 2 137,20 67,78 135,56 

25
8,

26
 / 

13
4,

60
 

1,92 аутоцистерна "FAP" 1314 67,30 2 134,60 61,35 122,70 

Σ(n*Kh) 258,26 
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Ужи избор машина за позицију израде насипа, Up,pot~ 100 m3/h 
 

ар
иј

ан
та

 врста и тип 
машине               

Up          
(m³/h) n n*Up    

(m³/h) 
Kh 
(eur/h) 

n*Kh 
(eur/h) 

Σ(n*Kh)
/min 
n*Up 
(eur/h) 

цена               
(eur/m³) 

1 

утоваривач "14. 
октобар" ULT 200 73.73 2 147.46 72.98 218.94 

11
79

,9
8 

/ 1
26

,4
0 

9,34 

камион кипер 
"VOLVO" FH 12 31.60 4 126.40 81.53 326.12 

булдозер "14. 
октобар" TG 200 151.52 1 151.52 75.99 75.99 

грејдер "FRISCH" 
F 185 B 53.46 3 160.38 77.49 232.47 

аутоцистерна 
"FAP" 1314 67.30 2 134.60 61.35 122.70 

виброваљак 
"BOMAG" 
BW 212 PD 

61.21 3 183.63 67.92 203.76 

Σ(n*Kh) 1179.98 

2 

утоваривач "14. 
октобар" ULT 200 73.73 2 147.46 72.98 145.96 

10
31

,0
1 

/ 1
26

,4
0 

8,16 

камион кипер 
"VOLVO" FH 12 31.60 4 126.40 81.53 326.12 

грејдер "FRISCH" 
F 185 B 53.46 3 160.38 77.49 232.47 

аутоцистерна 
"FAP" 1314 67.30 2 134.60 61.35 122.70 

виброваљак 
"BOMAG" 
BW 212 РD 

61.21 3 183.63 67.92 203.76 

Σ(n*Kh) 1031.01 
 
* За позицију радова "Израда насипа од материјала"  усваја се ВАРИЈАНТА 2 са ценом од 8,16 €∕m3. 
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Ужи избор машина за позицију планирања и ваљања постељице, Up,pot~ 100 m3/h 
 

ва
ри

ја
нт

а врста и тип 
машине               

Up          
(m³/h) n n*Up    

(m³/h) 
Kh 
(eur/h) 

n*Kh 
(eur/h) 

Σ(n*Kh)/min 
n*Up 
(eur/h) 

цена               
(eur/m³) 

1 

утоваривач "14. 
октобар" ULT 
200 

73.73 2 147.46 72.98 145.96 

11
11

,0
4 

/ 1
32

,0
0 

8,42 

камион кипер 
"FAP" 2628 28.24 6 169.44 58.39 350.34 

грејдер"VOLVO" 
G 86B 33.00 4 132.00 72.07 288.28 

аутоцистерна 
"FAP" 1314 67.30 2 134.60 61.35 122.70 

виброваљак 
"BOMAG" 
BW 212 PD 

61.21 3 183.63 67.92 203.76 

Σ(n*Kh) 1111.04 

2 

утоваривач "14. 
октобар" ULT 
200 

73.73 2 147.46 72.98 145.96 

96
2,

81
/ 1

26
,4

0 

7.62 

камион кипер 
"VOLVO" FH 12 31.60 4 126.40 81.53 326.12 

грејдер 
"FRISCH" 
F 185 B 

53.46 3 160.38 77.49 232.47 

аутоцистерна 
"FAP" 1314 67.30 2 134.60 61.35 122.70 

виброваљак 
"BOMAG" 
BW 215 D 

68.70 2 137.40 67.78 135.56 

Σ(n*Kh) 962.81 

* За позицију радова "Планирање и ваљање постељице"  усваја се ВАРИЈАНТА 2 са ценом од 7,62 
€∕m3. 
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Ужи избор машина за позицију израде доњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0/31.5 
мм,        Up,pot~ 100 m3/h 
 

ва
ри

ја
нт

а врста и тип 
машине               

Up          
(m³/h) n n*Up    

(m³/h) 
Kh 
(eur/h) 

n*Kh 
(eur/h) 

Σ(n*Kh
)/min 
n*Up 
(eur/h) 

цена               
(eur/m³) 

1 

камион кипер 
"VOLVO" FH 12 15.30 7 107.10 81.53 570.71 

91
2,

99
/ 9

9,
18

 9,21 

финишер 
"WOGELL" 1800-l 99.18 1 99.18 226.16 226.16 

ваљак на 
пнеумат. 
"BOMAG" 
BW 20 R 

90.11 2 180.22 58.06 116.12 

Σ(n*Kh) 912.99 

2 

камион кипер 
"VOLVO" FH 12 15,30 10 153,00 81.53 815,30 

11
20

,7
6/

 1
32

,2
4 9,23 

финишер 
"WOGELL" 1603-
1 

66,12 2 132,24 144,67 289,34 

ваљак на 
пнеумат. 
“BOMAG” 
BW 20 R 

90.11 2 180.22 58,06 116,12 

Σ(n*Kh) 1220,76 

 
 
 
3 
 
 
 
 

камион кипер 
“KAMAZ” 5410 16,47 7 115,29 60,48 423,36 

76
5,

64
/ 9

9,
18

 

7,72 

финишер 
“WOGELL” 1800-l 99,18 1 99,18 226,16 226,16 

ваљак на 
пнеумат. 
„BOMAG“ 
BW 20 R 

90.11 2 180.22 58,06 116,12 

 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 

Σ(n*Kh) 765,64 

10
10

,2
6/

 1
32

,2
4 

7,64 

камион кипер 
“KAMAZ” 5410 16,47 1

0 164,70 60,48 604,80 

финишер 
“WOGELL” 1603-l 66,12 2 132,24 144,67 289,34 

ваљак на 
пнеумат. 
„BOMAG“ 
BW 20 R 

90.11 2 180.22 58,06 116,12 

 Σ(n*Kh) 1010,26  

 
* За позицију радова „Израда  доњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0/31.5 мм“ усваја 
се ВАРИЈАНТА 4 са ценом од 7,64 €∕m3. 
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Ужи избор машина за позицију производње и уградње горњег носећег слоја од битуминизираног 
материјала БНС 22ѕА и АБ 11 
                                                       
Up,pot~40,00 m3/h 
 

ва
ри

ја
нт

а 

врста и тип машине              Up          
(m³/h) n n*Up    

(m³/h) 
Kh 
(eur/h) 

n*Kh 
(eur/h) 

Σ(n*Kh)/min 
n*Up (eur/h) 

цена               
(eur/m³) 

1 

асфалтна база 
"AMANN" 94.50 1 94.50 540.09 540.09 

19
52

.3
7 

/ 9
4.

50
 

20.66 

камион кипер "VOLVO" 
FH 12 15.30 7 107.10 81.53 570.71 

дистрибутер 
емулзије "IVEKO" FC 
R91 

- 1 - 27.77 27.77 

финишер "WOGELL" 
1800-l 99.18 1 99.18 226.16 226.16 

лакши виброваљак 
"BOMAG" 
BW 160 АD  

18.35 6 110.10 58.48 350.88 

тежи виброваљак "14. 
октобар" 
DVV 10 HAM 

51.19 2 102.38 60.32 120.64 

ваљак на пнеумат. 
"BOMAG" 
BW 20 R 

90.11 2 180.22 58.06 116.12 

Σ(n*Kh) 1952.37 

2 

асфалтна база 
"AMANN" 94.50 1 94.50 540.09 540.09 

20
97

.0
8/

 9
4.

50
 

22.19 

камион кипер "VOLVO" 
FH 12 15.30 8 122.40 81.53 652.24 

дистрибутер 
емулзије "IVEKO" FC 
R91 

- 1 - 27.77 27.77 

финишер "WOGELL" 
1603-l 66.12 2 132.24 144.67 289.34 

лакши виброваљак 
"BOMAG" 
 BW 160 АD  

18.35 6 110.10 58.48 350.88 

тежи виброваљак "14. 
октобар " 
DVV 10 HAM 

51.19 2 102.38 60.32 120.64 

ваљак на пнеумат. 
"BOMAG" 
BW 20 R 

90.11 2 180.22 58.06 116.12 

Σ(n*Kh) 2097.08 
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Ва
ри

ја
нт

а 

врста и тип 
машине               

Up          
(m³/h) n n*Up    

(m³/h) 
Kh 
(eur/h) n*Kh (eur/h) Σ(n*Kh)/min 

n*Up (eur/h) 
цена               
(eur/m³) 

3 

асфалтна база 
AMANN" 94.50 1 94.50 540.09 540.09 

19
32

.5
3 

/ 9
4.

50
 

20.45 

камион кипер 
"KAMAZ" 5410 16.47 9 148.23 60.48 544.32 

дистрибутер 
емулзије "IVEKO" 
FC R91 

- 1 - 27.77 27.77 

финишер 
"WOGELL" 1800-l 99.18 1 99.18 226.16 226.16 

лакши 
виброваљак 
"BOMAG" 
BW 160 АD  

18.35 6 110.10 58.48 350.88 

тежи виброваљак 
"14. октобар" 
DVV 10 HAM 

51.19 2 102.38 60.32 120.64 

ваљак на 
пнеумат. 
"BOMAG" 
BW 20 R 

90.11 2 180.22 58.06 116.12 

Σ(n*Kh) 1932.53 

4 

асфалтна база 
AMANN" 94.50 1 94.50 540.09 540.09 

19
28

.6
8 

/ 9
4.

50
 

20.41 

камион кипер 
"KAMAZ" 5410 16.47 8 131.76 60.48 483.84 

дистрибутер 
емулзије "IVEKO" 
FC R91 

- 1 - 27.77 27.77 

финишер 
"WOGELL" 1603-l 66.12 2 132.24 144.67 289.34 

лакши 
виброваљак 
"BOMAG" 
 BW 160 АD  

18.35 6 110.10 58.48 350.88 

тежи виброваљак 
"14. октобар " 
DVV 10 HAM 

51.19 2 102.38 60.32 120.64 

ваљак на 
пнеумат. 
"BOMAG" 
BW 20 R 

90.11 2 180.22 58.06 116.12 

Σ(n*Kh) 1928.68 

* За позицију радова "Производња и уградња горњег носећег слоја од БНС 22сА, СМА 11с и АБ11с"  
усваја се ВАРИЈАНТА 4 са ценом од 20.41 €∕m3. 
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Ужи избор машина за позицију бетонских радова 
Up,pot~25,00 m3/h 

 

ва
ри

ја
нт

а 
врста и тип 

машине              
Up          

(m³/h) n n*Up    
(m³/h) 

Kh 
(eur/h) 

n*Kh 
(eur/h) 

Σ(n*Kh)/min 
n*Up (eur/h) 

цена               
(eur/m³) 

1 

ЦФБ Liebherr 96,39 1 96,39 51,82 51,82 

61
0,

18
 / 

22
,1

5 

27,55 

аутомешалица 
"MERCEDES-
Benz" Atego 

2638 

4,43 5 22,15 88,60 88,60 

Аутопумпа 
Volvo FM 400 86,62 1 86,62 104,56 104,56 

Первибратор 
Dynapac AA27 10,33 3 30,99 3,6 10,80 

Црево за воду - - - - - 
 Σ(n*Kh) 610,18 

 

ЦФБ Liebherr 96,39 1 96,39 51,82 51,82 

69
5,

24
 / 

22
,1

5 

31,39 

аутомешалица 
Volvo FM 440 4,43 5 22,15 102,98 514,90 

Аутопумпа 
Schwing S39SX 103,28 1 103,28 96,57 96,57 

первибратор 
Dynapac AY27 8,26 3 24,78 3,55 31,95 

Црево за воду  - - - - - 

Σ(n*Kh)  

 
* За позицију радова "Бетонски радови" усваја се ВАРИЈАНТА 1  

са ценом од 27,55 €/м3 
 

Приликом сагледавања карактеристика објекта, са аспекта монтажности његових делова, изузетно 
је важно изабрати одговарајући тип дизалице. Свака дизалица има свој карактеристичан дијаграм 
дохвата у коме су у зависности од дужине стреле и њеног нагиба, тј. од висине дизања и даљине 
дохвата, назначене дозвољене тежине терета. 
На основу сагледавања структура тежина монтажних носача: 

 ознака позиције са назнаком врсте носача (стуб, греда,итд.), 
 облик попречног пресека (ради лакше идентификације), 
 укупан број комада (или дат као збир по фазама изградње), 
 дужина носача (са скицом означених места за захватање), 
 тежина носача (ради контроле опште носивости дизалице) и 
 положај у конструкцији (висинске коте монтираног носача ). 

На основу свега наведеног треба усвојити дизалицу адекватне носивости и продуктивности. Овде су 
предложене две аутодизалице са својим карактеристикама: 
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1. Ауто-дизалица "LIEBHERR" LT 1400  
карактеристике:  

Снага:                 224kW  
Највећа висина дизања:    91м 
Највећа даљина хватања:              80м 
Maксимална носивост:    570 / 35 КN 

 
2. Ауто-дизалица "LIEBHERR" LT 1045  
карактеристике:  

Снага:                 95kW  
Највећа висина дизања:    30м 
Највећа даљина хватања:              26м 

         Maксимална носивост:    100 / 22 КN 
 
Напомена: Максимална носивост значи највећи терет који се може подићи А / Б  

А - при највећој висини дизања, 
Б - при највећој даљини хватања. 

 

Дијаграм дохвата терета за аутодизалице 
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Као могућа алтернатива аутодизалицама јавља се могућност примене торањских дизалица које 
имају слабије карактеристике у погледу највећих висина дизања, даљина хватања (дохвата), као и у 
погледу максималних носивости. 
У случају значајне уједначености тежина носача избор једне дизалице и није посебан проблем. 
За екстремне случајеве: 

 највећа даљина дохвата, 
 највећа висина дохвата испруженом стрелом и 
 највећа висина дохвата стрелом са продуженим уређајем ("летећа стрела"). 

Треба према дијаграму дохвата расположивих дизалица извршити селекцију оних које 
задовољавају у конкретном случају.  
Оптималан избор би била дизалица за коју је за већину монтажних елемената: 
                      QEL 
     К = ----- = 0,65 ÷ 0,85  
                     QND 
где је:   QEL - тежина елемента, 

QND - носивост дизалице за потребне параметре монтаже (дужину стреле и даљину дохвата 
елемента). 
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6.  ДЕПОНИЈЕ МАТЕРИЈАЛА И ПРИВРЕМЕНО ГРАДИЛИШТЕ 
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6. ДЕПОНИЈЕ МАТЕРИЈАЛА, ПРИВРЕМЕНО ГРАДИЛИШТЕ И ПОЗАЈМИШТА 
МАТЕРИЈАЛА 
 
6.1.  ИЗБОР ЛОКАЦИЈА ЗА ПРИВРЕМЕНЕ ДЕПОНИЈЕ НОВОГ МАТЕРИЈАЛА 
 
6.2.  ЛОКАЦИЈА ЗА ДЕПОНИЈУ ИСКОПАНОГ МАТЕРИЈАЛА 
 
Ископани (придобијени) материјал, који није употребљив за изградњу саобраћајнице, потребно је 
транспортовати до предвиђене депоније, истоварити и распланирати. 
 
Уз трасу пута Е75, у околини граничног прелаза Хоргош постоји могућност за депонију оваквог 
материјала на подручју несанитарне депоније „Александровачка бара“ у близини Суботице, на путу 
Биково – Ором. Ту депонију је могуће користити до почетка рада Регионалног центра за управљање 
отпадом суботичког региона, али је претходно потребно обезбедити сагласност локалне 
самоуправе. 
 
За одлагање земљаног материјала на наведеној депонији ЈКП „Чистоћа и зеленило“ из Суботице би 
требало да одредити услове одлагање земље из ископа, а Извођач радова је дужан да обезбеди 
механизацију како би се довежени материјал распланирао. 

 
6.3.  ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДИЛИШТА 
 
Конкретне димензије градилишта, као и дефинитиван распоред свих саставних делова градилишта, 
привредног и стамбеног, биће одређен коначним избором Извођача радова. 
Обавеза је Извођача, према нашим прописима и законима, да пре почетка радова састави 
документацију, тј. "Елаборат о уређењу градилишта" и да он буде одобрен и прихваћен од 
стране надлежних државних институција. У том елаборату се до детаља разрађују сви 
услови и фазе под којим ће се вршити изградња граничног прелаза, објеката, као и урећење 
конкретног градилишта. 
Дневно радно време на градилишту је дванаесточасовно (12h), предвиђени учинци машина, који су 
узети у рачуницу за добијање трајања активности, су различити и базирани су на дневном 
ангажовању машина од 12 сати. Код појединих радова и позиција радно време може бити и 
продужено, зависно од технолошких услова за извођење дате позиције. Радно време може бити 
продужено и уколико је потребно убрзати радове на целом објекту. У прорачун је узета 
шестодневна радна недеља, где је недеља нерадни дан. По потреби, уколико дође до искакање 
неке активности или више њих које се налазе на критичном путу, може се и недеља усвојити као 
рани дан. 
Класичне грађевинске машине треба лоцирати у непосредној близини места рада, или на 
привременом градилиштима одакле су најповољнији услови за одлазак на место рада. 
У погледу обезбеђења простора потребног за управљање и надзор грађења објеката  препоручује 
се коришћење контејнера – канцеларија који се могу по потреби брзо дислоцирати зависно од 
указане потребе. На станичном платоу у поменутим станицама и укрсницама има довољно 
простора за њихово постављање. 
Предложени положај привременог градилишта дат је у оквиру графичке документације, а у склопу 
припадајуће границе УП за проширење ГП Хоргош. 
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6.4. ПОЗАЈМИШТА МАТЕРИЈАЛА 
 
У близини ГП Хоргош, нема перспективних позајмишта квалитетног геолошког грађевинских 
материјала, ово нарочито за слојеве за горње делове насипа. 
 
Најближа позајмишта каменог агрегата се налазе на Фрушкој Гори и то су: каменолом “Кишњева 
глава”, у Раковцу, где се експлоатише трахит као интермедијарна магматска сатенска маса, 
каменолом „Врдник Каменар“ где се експлоатише доломит, каменолом “Дубичаш” на око 1.5 km од 
Врдника где се експлоатише кречњак и каменолома “Прасица” у близини села Јазак где се 
експлоатише кречњак.  
 
Поред предложених каменолома може се употребити и материјал из речног наноса, речни песак и 
шљунак. Експлоатација песка обавља се у више пескара и шљункара на рекама Дунав и Тиса.  
 
Експлоатација песка из Тисе се обавља у близини градова: Кањижа и Бечеј. 
 
Експлоатација песка из Дунава се обавља у близини градова Бачка Паланка, док експлоатација 
песковитог шљунка се обавља код града Новог Сада. 
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7.  СНАБДЕВАЊЕ РЕСУРСИМА 
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7. СНАБДЕВАЊЕ РЕСУРСИМА  
 
7.1. Материјали за израду насипа 
 
Материјал за израду насипа мора у свему испуњавати услове датим у геотехничком елаборату, 
грађевинском пројекту и прописима. Материјал мора испуњавати захтеве у погледу потребног 
квалитета и потребне количине да би се могао уградити у насип. 
 
7.2. Материјал за израгу слоја од дробљеног агрегата и тампонског слоја, крупноће зрна 

0/60 и 0/31,5 мм 
 
Србија располаже са доста познатих и проверених испоручиоца, од којих су најближи предметној 
локацији су каменоломи у Јелен Долу, Косјерићу и Лајковацу. 
 
7.3.  Материјал за израду асфалтних коловоза и производњу свежег бетона 
 
Снабдевање готовом асфалтном мешавином могуће је из асфалтних база у Суботици (27,5 km, нпр. 
"Војпут-Суботица"). 
Снабдевање готовим бетоном је могуће из фабрика бетона са подручја Града Суботица (27,5 km, 
нпр. СМБ-Бетоњерка - Суботица), Општине Сента (34 km, нпр. Larix - Сента; Бетоњерка, доо - 
Сента). 
 
Обзиром на обим радова, постоји вероватноћа да ће се Извођач определити за сопствену 
производњу свежег бетона и асфалта.  
 
Агрегат за израду асфалтних коловоза се може набавити у Љубовији која располаже каменом 
магматског порекла, свих фракција. 
 
Битумени се могу набавити директно од произвођача у Рафинерији Панчево. 
 
7.4.  Цемент 
 
За израду мостовских и других бетонских конструкција цемент се може добити из фабрика цемента 
у Косјерићу и Беочину. 
 
7.5.  Дизел гориво 
Најзначајнији енергент неопходан за рад грађевинске механизације - дизел гориво, може се у 
довољним количинама обезбедити у свим већим местима (Суботица, Кањижа, Сента, Нови 
Кнежевац).  
 
7.6.Електрична енергија 
 
На самом ГП Хоргош постоји могућност прикључка на електричну инсталацију, углавном за потребе 
снабдевања струјом објеката и  осветљења привременог градилишта, односно депонија 
материјала, уз претходну проверу и сагласност надлежне електродистрибутивне организације. 
Извођач радова је дужан да на основу урађеног "Елабората о уређењу градилишта" добије 
количине електричне енергије које су му потребне не само за снабдевање струјом објеката и 
осветљења градилишта и депонија, него и потребне количине енергије за изградњу конкретног 
објекта, и у обавези је да прибави све сагласности. Инвеститор је дужан да захтеване количине 
електричне енергије обезбеди извођачу радова. 
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8.  ГОДИШЊИ ФОНД РАДНОГ ВРЕМЕНА 
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8.  ГОДИШЊИ ФОНД РАДНОГ ВРЕМЕНА 
Могућ годишњи фонд радног времена срачунат је на бази броја календарских дана, умањеног за 
дане недеља и државних празника када се не ради као и за дане када се предпоставља да рад неће 
бити могућ на одређеним активностима, због неповољних климатско - метереолошких прилика 
(ниске температуре, веће количине падавина...).  Прорачун годишњег фонда радног времена за 
главне радове урађен је на основу статистичких података о температури и количини падавина на 
подручју Суботице. Годишњи фонд радног времена приказан је табеларним прорачуном, и то за 
2021. годину. 
 

Месец Календарски 
дани 

Недеље и 
државни 
празници 

Дани са 
t<-5°C 

Падавине 
P>10mm 

Укупни 
губици 
(3+4+5) 

Могући број 
радних дана 

(2-6) 
1 2 3 4 5 6 7 

јануар 31 7 14 3 24 7 
фебруар 28 6 8 2 16 12 

март 31 4 2 1 7 24 
април 30 7 0 3 10 20 

мај 31 6 0 3 9 22 
јун 30 4 0 2 6 24 
јул 31 5 0 2 7 24 

август 31 4 0 2 6 25 
септембар 30 4 0 1 5 25 

октобар 31 5 0 2 7 24 
новембар 30 5 2 2 9 21 
децембар 31 5 14 2 21 10 
∑ (дана) 365 62 40 25 127 238 

 100% 17,0% 11,0% 6,8% 34,8% 65,2% 

Табела 28 - Могући фонд радних дана за календарску 2021. годину 
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9.  ДИНАМИЧКИ ПЛАН - ГАНТОГРАМ 
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9.  ДИНАМИЧКИ ПЛАН - ГАНТОГРАМ 
 
Детаљна технологија извођења радова, корекције у практичним учинцима машина и детаљан 
гантограм радова биће урађен од стране Извођача, а прихваћен од стране Инвеститора, уз посебне 
услове за безбедно одвијање друмског саобраћаја утврђене од стране стручних служби и одредиће 
се стварно потребно време за реализацију овог пројекта. 
Предвиђено укупно трајање радова по фазама износи: 

- Фаза 1а - 82 дана, 
- Фаза 1б - 3 дана, 
- Фаза 2 - 15 дана, 
- Фаза 3 - 35 дана, 
- Фаза 4 - 30 дана, 
- Фаза 5а - 40 дана, 
- Фаза 5б - 10 дана, 
- Фаза 6 - 45 дана, 
- Фаза 7 - 40 дана, 
- Фаза 8 и Фаза 12 - 5 дана 
- Фаза 9 -45 дана, 
- Фаза 10 - 7 дана и 
- Фаза 11 - 10 дана. 

Фаза 1а обухвата новопројектовани теретни терминал на излазу из Србије. Радови се изводе ван 
постојећег коловоза, па се возила крећу као и у постојећем стању.  
 
Фаза 1б обухвата уклапање постојећег коловоза и новоизграђеног теретног терминала на излазу из 
Србије. У зони улаза на терентни терминал возилима су на располагању две саобраћајне траке 
шириние 3,00m, док је у зони излаза са теретног терминала трака намењена кретању теретних 
возила у постојећем стању сужена на 3,00m. Предвиђено је да радови на овој фази почну након 
завршетка радова фазе 1а. Ове две фазе одвојене су са циљем минимализације временског 
периода ометања саобраћајних токова.   
 
У оквиру Фазе 2 изводе се радови на реконструкцији постојеће зауставне траке која у 
новопројектованом стању постаје возна, као и на изградњи додатне две возне траке за теретна 
возила, у смеру ка излазу из Србије. У подручју сужења постојеће две возне траке сужене су на по 
3,00m, док је зауставна трака заузета радовима. Након зоне радова теретним возилима је омогућен 
улаз на новопројектовани теретни терминал, па је неопходно да радови у овој фази почну тек након 
завршетка радова у фазама 1а и 1б. 
 
У Фази 3 предвиђено је проширење постојеће траке за теретна возила у смеру уласка у Србију, као 
и као и изградња додатне колске ваге на теретном терминалу на улазу у земљу. За време извођења 
радова у овој фази теретна возила саобраћају истим бројем трака као и у постојећем стању, само је 
десна трака сужена услед радова.  
 
Фаза 4 обухвата радове на изградњи скенера теретних возила, као и контролних објеката возила и 
терета на теретном терминалу улаза у Србију. Радови се реализују ван заузимања постојећег 
коловза, па се теретна возила могу кретати као и у постојећем стању. 
 
У Фази 5а гради се новопројектовани паркинг за теретна возила на теретном терминалу на улазу у 
Србију, док се у Фази 5б постојећа паркинг места реконструишу у нова и рехабилитује се простор 
намењен за маневрисање теретних возила. Ове две фазе одвојене су, како би возила могла да 
користе постојећи паркинг и током изградње новопројектованог паркинга. Током изградње 
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новопројектованог паркинга руши се објекат намењен контроли теретних возила и терета, па је 
неопходно да радови на изградњи овог паркинга отпочну тек након завршетка фазе 4. 
 
Временски оквир извођења радова на проширењу постојеће траке за теретна возила у смеру уласка 
у Србију и радова на теретном терминалу на улазу у Србију, односно радова описаних у фазама 3, 
4, 5а и 5б, не зависи од радова описаних у фазама 1а, 1б и 2. Ово значи да радови обухваћени 
фазама 3, 4, 5а и 5б могу почети и пре, одосно за време или након извођења радова у фазама 1а, 
1б и 2. Исто тако, радови на фазама 3 и 4 су временски независни.  
 
У оквиру Фазе 6 предвиђена је изградња нових контролних објеката намењених путничким 
аутомобилима и аутобусима, као и изградња саобраћајних трака у зони тих објеката, у смеру уласка 
у Србију. Током извођења радова у овој фази, возила користе постојеће контролне објекте који нису 
обухваћени зоном радова. 
 
Фаза 7 обухвата радове на изградњи преосталих контролних објеката у смеру уласка у Србију. 
Путнички аутомобили и аутобуси преусмеравају се на новоизграђене контролне објекте из Фазе 6. 
Како је пројектом реконструкције граничног прелаза Хоргош предвиђена и рехабилитација 
комплетног коловоза у зони граничног прелаза, у Фази 7 осим поменуте изградње контролних 
објеката предвиђена је и рехабилитација возних трака у смеру уласка у Србију, у обележеној зони. 
 
У Фази 8 рехабилитује се крајња десна возна трака, након контролних објеката у смеру уласка у 
Србију, на површини која није била обухваћена Фазом 7.  
 
У Фази 9 граде се контролни објекти на излазу из Србије намењени путничким аутомобилима и 
аутобусима. Током радова у овој фази, путнички аутомобили и аутобуси преусмеравају се преко 
службеног пролаза на контролне објекте намењене контроли возила која улазе у Србију, што значи 
да се од службеног пролаза возила крећу двосмерно коловозом намењеним за возила која улазе у 
Србију. Теретна возила користе новозиграђени теретни терминал на излазу из Србије. У овој фази 
рехабилитује се и коловоз на површини означеној зоном радова. 
 
Посматрајући фазе 6, 7, 8 и 9 неопходно је да се ове фазе изводе тим редоследом. Дакле, прво 
Фаза 6, па Фаза 7, Фаза 8 и на крају Фаза 9. Почетак радова Фазе 9 условљен је завршетком како 
фаза 6, 7 и 8, тако и фаза 1а, 1б и 2.  
 
Фазе 10, 11 и 12 подразумевају радове на рехабилитацији коловoза на површинама које нису биле 
обухваћене предходним зонама радова. Током рехабилитације коловоза, возила се крећу без 
преусмеравања, са смањеним бројем возних трака у зони радова. 

 
Одговорни пројектант: 

 
Соња Савић - Лака, дипл. грађ.инж. 

              Лиценца ИКС: 315 С766 06 
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7/2.6. ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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Садржај графичке документације: 
 

1 Ситуационо решење 
2 Фазе извођења радова 
3 Динамички планови: 
 Фаза 1а и Фаза 1б 
 Фаза 2 
 Фаза 3 
 Фаза 4 
 Фаза 5а и 5б 
 Фаза 6 
 Фаза 7 
 Фаза 8 (12) 
 Фаза 9 
 Фаза 10 
 Фаза 11 

4 Могућ положај привременог градилишта 
5 Предложена шема привременог градилишта 
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ID Task Name Duration

1 Е75 ГП Хоргош - Фаза 1 85 days

2 ФАЗА 1а 82 days
3 Почетак радова 0 days
4 Допрема механизације 5 days
5 Ископ ободног канала 10 days
6 Отварање градилишта и припремни радови 10 days
7 Саобраћајне површине 55 days
8 С4 - улаз у робноцарински терминал 10 days
9 С5 -Излаз из робноцаринског терминала 10 days
10 С9 - паркинг за теретна возила 25 days
11 С10 - траке за преусмеравање саобраћаја 5 days
12 С11 - манипулативни плато 25 days
13 С12 - саобраћајна веза са ГП Хоргош 2 10 days
14 Робно-царински терминал на излазу из земље 59 days
15 ТИ 1 - телефонска веза са кабином за излаз из земље 3 days
16 ТИ 4 - објекат пратећих садржаја 30 days
17 ТИ 5 - јавни тоалет 20 days
18 ТИ 2 - камионска вага са надстрешницом 21 days
19 ТИ 6 - надстрешница са платформом за контролу возила и 

терета
15 days

20 Технички објекти 21 days
21 ТО 8 - канал за преглед возила 21 days
22 Канализација и водовод 15 days
23 Осветљење 15 days
24 Завршетак ФАЗЕ 1а/ Почетак Фазе 1б 0 days
25 ФАЗА 1Б 3 days
26 Проширење саобраћајне површине 3 days
27 Завршетак ФАЗЕ 1б 0 days

16 21 26 3 8 13 18 23 28 2 7 12 17 22 27 2 7 12 17 22 27
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Динамички план - Gantt-ограм



ID Task Name Duration

1 Е75 ГП Хоргош - Фаза 2, проширење трака за теретна 
возила на излазу из земље

15 days

2 Почетак радова 0 days

3 Земљани радови 6 days

4 укањање хумуса са косина и степенасто засецање 2 days

5 скидање хумуса на делу доградње 1 day

6 израда насипа 3 days

7 планирање косина 2 days

8 Радови коловозне конструкције 11 days

9 Тип 5 6 days

10 БНС 22сА, д=8цм 2 days

11 БНС 22сА, д=7цм 2 days

12 АБ11с, д=5цм 2 days

13 Тип 4 8 days

14 ДКА 0/63, д=30цм 2 days

15 ДКА 0/31,5, д=15цм 1 day

16 БНС 22сА, д=6цм 1 day

17 ЦБ, МБ40, д=22цм 4 days

18 Саобраћајна сигнализација 1 day

19 Завршетак радова фаза 2 0 days

27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Динамички план - Gantt-ограм



ID Task Name Duration

1 Е75 ГП Хоргош - Фаза 3 35 days

2 Почетак радова 0 days

3  С 4 - Саобраћајне површине, улаз у робноцарински терминал 10 days

4 ТУ 1 - Контролна кабина за улаз у терминал 10 days

5 ТУ 2 - Камионска вага са кабином и надстрешницом 20 days

6 Напајање електричном енергијом 10 days

7 Озелењавање површина 10 days

8 Завршетак радова фаза3 0 days

-12 -7 -2 4 9 14 19 24 29 34 39
1

Динамички план - Gantt-ограм



ID Task Name Duration

1 Е75 ГП Хоргош - Фаза 4 30 days

2 Почетак радова 0 days

3  С5 - Саобраћајне површине, излаз из робноцаринског терминала 10 days

4 ТУ 1.1  - Контролна кабина за излаз из терминала са надстершницом 15 days

5 ТО 8 - Канал за преглед теретних возила 20 days

6 ТИ 6 - Надстрешница за платформу за контролу теретних возила 10 days

7 ТИ 7 - скенер (ограђени плато) 15 days

8 Водовод и канализација 15 days

9 Инсталације 15 days

10 Озелењавање површина 10 days

11 Завршетак радова фаза 4 0 days

18 23 28 4 9 14 19 24 29 3

Динамички план - Gantt-ограм



ID Task Name Duration

1 Е75 ГП Хоргош - Фаза 5 50 days

2 Почетак радова 0 days

3 Фаза 5а 40 days

4 С9 - Паркинг за теретна возила 25 days

5 ТУ 5  - Јавни тоалет 30 days

6 TO 8 - Канал за преглед теретних возила 20 days

7 П 9  - Надстрешница за привремено одузета возила 10 days

8 П8а - Надстрешница за преглед аутобуса на излазу из земље 10 days

9 То 6 - монитор зрачења 15 days

10 Водовод и канализација 15 days

11 Инсталације 15 days

12 Завршетак радова Фазе 5а 0 days

13 Фаза 5б 10 days

14 С9 - Пркинг за теретна возила 10 days

15 Озелењавање површина 10 days

16 Завршетак радова фаза 5 0 days
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Динамички план - Gantt-ограм



ID Task Name Duration

1 Е75 ГП Хоргош - Фаза 6 45 days

2 Почетак радова 0 days

3 С 3 - саобраћајне површине на улазу у земљу 30 days

4 П 2а - контролне кабине на улазу у земљу 12 days

5 П1а - надстершнице на улазу у земљу 10 days

6 Осветљење 15 days

7 Пратеће инсталације 15 days

8 Завршетак радова фаза 6 0 days

2728 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425262728293031 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617
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Динамички план - Gantt-ограм



ID Task Name Duration

1 Е75 ГП Хоргош - Фаза 7 40 days

2 Почетак радова 0 days

3 С 2 - саобраћајне површине на излазу из земље 25 days

4 П2 - контролне кабине на излазу из земље 12 days

5 П 1 - надстрешнице на излазу из земље 10 days

6 С 10 - траке за преусмеравање саобраћаја 10 days

7 Осветљење 15 days

8 Пратеће инсталације 15 days

9 Завршетак радова фаза 7 0 days

2728 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425262728293031 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112
3

Динамички план - Gantt-ограм



ID Task Name Duration

1 Е75 ГП Хоргош - Фаза 8 (Фаза 12) 5 days

2 Почетак радова 0 days

3 ТИП 1 5 days

4 Скидање горњих носећих слојева 1 day

5 БНС 22сА, д=6 цм 2 days

6 АБ11с, д=4 цм 2 days

7 Саобраћајна сигнализација 1 day

8 Завршетак радова фаза 8 (фаза 12) 0 days

27 28 1 2 3 4 5 6 7

Динамички план - Gantt-ограм



ID Task Name Duration

1 Е75 ГП Хоргош - Фаза 9 45 days

2 Почетак радова 0 days

3 С 3 - саобраћајне површине на излазу из земље 25 days

4 П 1а - надстрешнице на излазу из земље 10 days

5 ТО2 - објекат са постројењем за повишење притиска 30 days

6 С 10 - траке за преусмеравање саобраћаја 10 days

7 Осветљење 15 days

8 Пратеће инсталације 15 days

9 Завршетак радова фаза 9 0 days

2728 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425262728293031 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617
3 4

Динамички план - Gantt-ограм



ID Task Name Duration

1 Е75 ГП Хоргош - Фаза 10 7 days

2 Почетак радова 0 days

3 Земљани радови 1 day

4 скидање постојећих слојева коловозне конструкције 1 day

5 Тип 5 5 days

6 БНС 22сА, д=8цм 2 days

7 БНС 22сА, д=7цм 2 days

8 АБ11с, д=5цм 2 days

9 Саобраћајна сигнализација 1 day

10 Завршетак радова фаза 2 0 days

27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Динамички план - Gantt-ограм



ID Task Name Duration

1 Е75 ГП Хоргош - Фаза 11, проширење трака на улазу у 
земљу

10 days

2 Почетак радова 0 days

3 Земљани радови 9 days

4 скидање хумуса на делу доградње 1 day

5 израда постељице ДКА 0/63, д=25цм 3 days

6 ДКА 0/63, д=20цм 2 days

7 ДКА 0/31,5, д=15 цм 2 days

8 БНС 22сА, д=8цм 2 days

9 БНС 22сА, д=8цм 1 day

10 АБ11с, д=4цм 1 day

11 Саобраћајна сигнализација 1 day

12 Завршетак радова фаза 11 0 days

27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Динамички план - Gantt-ограм
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