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ЗБИРНИ ИЗВЕШТАЈ ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ  
 
 
 
 
ИНВЕСТИТОР:  ЈП “ПУТЕВИ СРБИЈЕ” 
  Булевар краља Александра 282, Београд   
 
 
ОБЈЕКАТ: Друмски мост Каракај преко реке Дрине на  

државном путу IБ реда бр. 26 на граничном  
прелазу Мали Зворник на К.О. Зворник: 739/1, 
766/1; на К.О. Зворник:8698/1, 7252/2, 7252/6, 
7251/2, 7248/18  
 
 
 

Врста техничке документације:  ИДП-Идејни пројекат 
 
 
 
За грађење / Извођење радова:  Радови на реконструкцији моста Каракај  

преко реке Дрине на државном IБ реда  
бр. 26 на граничном прелазу Мали Зворник 

 
 
Број техничке контроле:  1555-18 
 
 
Место и датум:  Београд, јун 2021 
 
 
ВРШИЛАЦ ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ: ДЕЛ ИНГ ДОО БЕОГРАД  
 
Одговорно лице/заступник:   Димитрије Алексић, дипл. инж. грађ. 
  

 
 
ВРШИЛАЦ ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ :  ШИДПРОЈЕКТ ДОО 
 
Одговорно лице/заступник:   Сања Спасојевић 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 
СПИСАК ДЕЛОВА ПРОЈЕКТА, ПРОЈЕКТАНАТА 

 И ОДГОВОРНИХ ПРОЈЕКТАНАТА 
 

ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ МОСТА КАРАКАЈ ПРЕКО РЕКЕ 
ДРИНЕ НА ДРЖАВНОМ ПУТУ IБ РЕДА БР. 26 НА ГРАНИЧНОМ ПРЕЛАЗУ МАЛИ 

ЗВОРНИК НА К.О. ЗВОРНИК: 739/1, 766/1; НА К.О. ЗВОРНИК: 8698/1, 7252/2, 7252/6, 
7251/2, 7248/18 

 
 

 
НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА ПРОЈЕКТАНТ ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ 

0 ГЛАВНА СВЕСКА МОСТПРОЈЕКТ А.Д.  Ненад Јаковљевић, дипл.инж.грађ. 

2.1 ПРОЈЕКАТ МОСТА МОСТПРОЈЕКТ А.Д. Ненад Јаковљевић, дипл.инж.грађ 

2.2 ПРОЈЕКАТ УКЛАПАЊА ПУТА ВИА-ПРОЈЕКТ ДОО  Андрија Лукић, дипл.инж.грађ. 

3 
ПРОЈЕКАТ ОДВОДЊАВАЊА 
МОСТА 

МОСТПРОЈЕКТ А.Д. Лазар Сташић, , дипл.инж.грађ 

8.1. 
ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНЕ  
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ  

ВИА-ПРОЈЕКТ ДОО Владимир Николић, дипл.инж.саоб 

8.2 
ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНЕ 
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ВРЕМЕ 
ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

ВИА-ПРОЈЕКТ ДОО Владимир Николић, дипл.инж.саоб 

ЕЛ1 ЕЛАБОРАТ ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА БИРО ЗА ГЕОДЕЗИЈУ ДОО Владимир Константиновић, 
дипл.инж.саоб 

 
 
 
 
 
 
 
 
ГЛАВНИ ПРОЈЕКТАНТ:   Ненад Јаковљевић, дипл.инж.грађ 

      број лиценце 310 0205 03 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Место и датум:  Београд, јун 2021. 



 
 

ИНВЕСТИТОР:  ЈП “ПУТЕВИ СРБИЈЕ” 
  Булевар краља Александра 282, Београд   
 
 
ОБЈЕКАТ: Друмски мост Каракај преко реке Дрине на  

државном путу IБ реда бр. 26 на граничном  
прелазу Мали Зворник  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

САДРЖАЈ ЗБИРНОГ ИЗВЕШТАЈА О ВРШЕЊУ ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ: 
 
 
 
  
Прилог 1: Подаци о објекту и локацији 

Прилог 2: Извештај Техничке контроле – ДЕЛ ИНГ ДОО 

Прилог 3:  Извештај Техничке контроле – ШИДПРОЈЕКТ ДОО 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прилог 1:  ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ 

 



  

 

ОПШТИ И ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ 
 

тип објекта: Инжењерски објекат - мост 

категорија објекта: Г 

класификација 
појединих делова 
објекта: 

учешће у 
укупној 
површини 
објекта (%): 

класификациона ознака: 
 
 

 95% 

 

214101- Друмски и железнички мостови 
(метални,арм.бетонски или од другог 
материјала) и вијадукти 

  5% 

 

214102- Инсталације за расвету, 
сигнализацију и сигурност промета на 
мостовима   

назив просторног 
односно 
урбанистичког 
плана: 

Просторни план општине Мали Зворник (Службени лист 
општине Мали Зворник бр. 8/12) 

место: Државни  пут  IБ реда бр.26 - гранични прелаз 
Мали Зворник 
 

број катастарске 
парцеле/списак 
катастарских 
парцела и 
катастарска 
општина: 

Зона испод моста (од стуба С1 до стуба С8) 
 

К.О. Мали Зворник - КП: 739/1, 766/1  
К.О. Зворник - КП: 8698/1, 7252/2, 7252/6, 7251/2, 7248/18 
 

број катастарске 
парцеле/ списак 
катастарских 
парцела и 
катастарска 
општина преко којих 
прелазе прикључци 
за инфраструктуру: 

 
К.О. Мали Зворник - КП:  739/1, 766/1  
К.О. Зворник - КП: 8698/1, 7252/2, 7252/6, 7251/2, 7248/18 
 

број катастарске 
парцеле/ списак 
катастарских 
парцела и 
катастарска 
општина на којој се 
налази прикључак 
на јавну 
саобраћајницу: 

 
К.О. Мали Зворник - КП: 766/1  
К.О. Зворник - КП: 7252/2, 7252/6, 7251/2, 7248/18 

ПРИКЉУЧЦИ НА ИНФРАСТРУКТУРУ: 

прикључак на   

прикључак на  
 

 



  

 

 
ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ 
 

Локацијски услови: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Локацијски услови 
Република Србија  
Министарствo грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре 

ROP-MSGI-23668-
LOC-1/2018 
 
бр:350-02-
00344/2018-04 
датум:27.09.2018 

ЈКП «Дрина» Мали Зворник ROP-MSGI-23668-
LOC-1-НРАР-
2/2018 

 
бр: 04-893/1 
датум: 04.09.2018 

ЈП ЕПС Дистрибуција, Огранак 
«Електродистрибуција Лозница 

ROP-MSGI-23668-
LOC-1-НРАР-
4/2018 

 
бр: 8Ј.1.1.0.-D-
09.14-248831/1-18 
датум: 31.08.2018 

“Електромрежа Србије“ а.д. Београд ROP-MSGI-23668-
LOC-1-НРАР-
14/2018 
 

бр: 130-00-UTD-
003-835/2018-003 
датум: 19.09.2018.   

Телеком Србија, Дирекција за технику, 
Сектора за фиксну приступну мрежу, 
Служба за планирање и изградњу мреже 
Београд, Одељења за планирање и 
изградњу мреже Шабац 

ROP-MSGI-23668-
LOC-1-НРАР-
3/2018 
 

бр: А332-357587/1 
датум: 06.09.2018.   

ЈП Србијагас ROP-MSGI-23668-
LOC-1-НРАР-
13/2018 
 

бр: 0701/3543   
датум: 31.08.2018.   

«Инфраструктура железнице Србије» а.д ROP-MSGI-23668-
LOC-1-НРАР-
7/2018 
 

бр: 2/2018-1189   
датум: 13.09.2018.   

Министарствo пољопривреде, шумарства 
и водопривреде, Републичка дирекција 
за воде 

ROP-MSGI-23668-
LOC-1-НРАР-
6/2018 
 

бр: 325-05-
00803/2018-07   
датум: 18.09.2018. 
 
 



  

 

  
Завода за заштиту природе Србије ROP-MSGI-23668-

LOC-1-НРАР-
8/2018 
 

бр: 020-2357/2  
датум: 19.09.2018. 

Министарствo одбране ROP-MSGI-23668-
LOC-1-НРАР-
12/2018 
 

бр: 7378-2   
датум: 14.09.2018.   

Министарствo унутрашњих послова, 
Сектора за ванредне ситуације, Управе 
за превентивну заштиту, Београд, 09/4 

ROP-MSGI-23668-
LOC-1-НРАР-
5/2018 
 

бр: 217-1088/18 
датум: 30.08.2018.   

Министарствo унутрашњих послова, 
Дирекције полиције, Управе граничне 
полиције, 03/8 

ROP-MSGI-23668-
LOC-1-НРАР-
11/2018 
 

бр: ОТП 404-

2689/18-1   
датум: 20.09.2018.   

Министарствo грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре, Дирекције 
за водне путеве „Пловпут“ 

ROP-MSGI-23668-
LOC-1-НРАР-
10/2018 
 

бр: 11/134-1   
датум: 30.08.2018.   

Министарствo финансија, Управе царина, 
Сектора за финансијске, инвестиционе и 
правне послове 

ROP-MSGI-23668-
LOC-1-НРАР-
9/2018 
 

бр: 148-15-351-
01/14/2018   
датум: 10.09.2018.  

 
САГЛАСНОСТИ: 
 

Обавезне 
сагласности: 

 бр: 
 
датум: 
 

 бр: 
 
датум: 
 

 
 
 
 
 
 



  

 

 
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ 
 

димензије 
објекта 

укупна површина парцеле/парцела:  

отвор моста: 61.1 m 

укупна дужина моста: 331.42 m са 
зидовима 

укупна ширина моста: 11.3 m 

дужина припадајуће саобраћајнице:  

укупна БРГП надземно:  

укупна БРУТО изграђена површина:  

укупна НЕТО површина:  

површина приземља:  

површина земљишта под 
објектом/заузетост: 

 

спратност (надземних и подземних етажа):  

висина објекта (венац, слеме, повучени 
спрат и др.) према локацијским условима: 

 

апсолутна висинска кота (венац, 
слеме, повучени спрат и др.) према 
локацијским условима: 

 

спратна висина:  

број функционалних јединица/број 
станова: 

 

број паркинг места:  

материјализација 
објекта: 

материјализација конструкције моста: претходно 
напрегнути 
бетон 

материјализација саобраћајнице: асфалт 

  

  

проценат 
зелених 
површина: 

  

индекс 
заузетости: 

  

индекс 
изграђености: 

  

друге 
карактеристике 
објекта: 

 

предрачунска 
вредност објекта: 

предрачунска вредност моста: 177.944.707,00 
динара 

укупна предрачунска вредност 
(мост+саобраћајница+сигнализација): 

186.738.395,00 
динара 

 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прилог 2:     ИЗВЕШТАЈ ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ  -  ДЕЛ ИНГ ДОО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ИНВЕСТИТОР:  ЈП “ПУТЕВИ СРБИЈЕ” 
  Булевар краља Александра 282, Београд   
 
 
ОБЈЕКАТ: Друмски мост Каракај преко реке Дрине на  

државном путу IБ реда бр. 26 на граничном  
прелазу Мали Зворник  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

САДРЖАЈ ИЗВЕШТАЈА О ВРШЕЊУ ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ: 
 
 
 
  
 Решење о одређивању одговорног вршиоца техничке контроле 

Изјава одговорног лица вршиоца техничке контроле  
Извештај одговорног вршиоца техничке контроле са закључком 



 
 

 

РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ 

ВРШИOЦА ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ 

На основу Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 

одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–одлука УС,  98/2013–одлука УС, 132/14, 145/14, 

96/2016, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. закон, 9/2020 и 52/2021) и  одредбama Правилника о садржини, 

начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени 

објеката (“Службени гласник РС”, бр. 73/2019) одређујем за: 

ОДГОВОРНОГ ВРШИОЦА ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА 
РЕКОНСТРУКЦИЈУ МОСТА КАРАКАЈ ПРЕКО РЕКЕ ДРИНЕ НА ДРЖАВНОМ ПУТУ IБ РЕДА 
БР. 26 НА ГРАНИЧНОМ ПРЕЛАЗУ МАЛИ ЗВОРНИК НА К.О. ЗВОРНИК: 739/1, 766/1; НА К.О. 
ЗВОРНИК: 8698/1, 7252/2, 7252/6, 7251/2, 7248/18 
 
 

 
 
 

2.1 Пројекат моста 
Новак Новаковић, дипл. инж. грађ 

бр. лиценце ИКС: 310 К201 11 

 
 
 
 
ВРШИЛАЦ ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ:  ДЕЛ ИНГ ДОО БЕОГРАД  
 
Одговорно лице/заступник:   Димитрије Алексић, дипл. инж. грађ 

 
 
 
 
Печат и потпис  
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Место и датум:  Београд, јун 2021. 
Број решења:  1561-18 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ЛИЦА ВРШИОЦА ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ 



 
 

 
ИНВЕСТИТОР:  ЈП “ПУТЕВИ СРБИЈЕ” 
  Булевар краља Александра 282, Београд   
   
ОБЈЕКАТ: Друмски мост Каракај преко реке Дрине на  

државном путу IБ реда бр. 26 на граничном  
прелазу Мали Зворник на К.О. Зворник: 739/1, 
766/1; на К.О. Зворник:8698/1, 7252/2, 7252/6, 
7251/2, 7248/18  

 
Врста техничке документације:    ИДП-Идејни пројекат 
 
За грађење / Извођење радова:  Радови на реконструкцији моста Каракај  

преко реке Дрине на државном IБ реда  
бр. 26 на граничном прелазу Мали Зворник 

 
Број техничке контроле:  1555-18 

 

Место и датум:    Београд, јун 2021. 

 

 
 

Као заступник Вршиоца техничке контроле ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА 
РЕКОНСТРУКЦИЈУ МОСТА КАРАКАЈ ПРЕКО РЕКЕ ДРИНЕ НА ДРЖАВНОМ ПУТУ IБ РЕДА 
БР. 26 НА ГРАНИЧНОМ ПРЕЛАЗУ МАЛИ ЗВОРНИК НА К.О. ЗВОРНИК: 739/1, 766/1; НА 
К.О. ЗВОРНИК: 8698/1, 7252/2, 7252/6, 7251/2, 7248/18 
 
– СВЕСКА 2/1 ПРОЈЕКАТ МОСТА 

 
 
 

ДЕЛ ИНГ ДОО БЕОГРАД 
 

ПОТВЂУЈЕМ 

 

- да је Техничка документација урађена у складу са Локацијским условима ROP-MSGI-

23668-LOC-1/2018 бр. 350-02-00344/2018-04, од 27.09.2018.  

- да је Техничка документација урађена у складу са Пројектним задатком Инвеститора,  

- да је Техничка документација у складу са Законом о планирању и изградњи 
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 
42/13–одлука УС, 50/2013–одлука УС,  98/2013–одлука УС, 132/14, 145/14, 96/2016, 
83/2018, 31/2019, 37/2019-др. закон, 9/2020 и 52/2021) 

- да Техничка документација има све неопходне делове утврђене одредбама 
Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења техничке контроле 
техничке документације према класи и намени објекта (“Службени гласник РС”, бр. 
73/2019)  којим се уређује садржина техничке документације; 

- да је пројекат израђен у свему према техничким прописима, стандардима и 

нормативима који се односе на пројектовање и грађење те врсте и класе објекта; 



 
 

- да су у пројекту исправно примењени резултати претходних и истражних радова 
извршених за потребе израде овог пројекта , као и да су у пројекту садржане све опште 
и посебне техничке, технолођке и друге подлоге и подаци. 

- да су при изради пројекта поштоване све прописане и утврђене мере и препоруке за 
испуњење основних захтева за објекат и да је пројекат израђен у складу са мерама и 
препорукама којима се докуазује испуњеност основних захтева 
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KRTAK ОПИС ПРОЈЕКТА МОСТА 

 

 
НОСЕЋА  КОНСТРУКЦИЈА 

 
 Друмски мост Каракај преко реке Дрине састоји се од две независне мостовске 
конструкције К1 и К2, са заједничким ослонцем у оси стуба С4. Обе конструкције су бетонски 
претходно напрегнути носачи статичког система континуалне греде - К1 преко три поља распона 
2х35.0+35.4m, а К2 преко четири поља распона 47+2х61.1+47m. Дужина моста између ослонаца 
на крајњим стубовима С1 и С8 износи 321.6m. 
 Главни носачи обе конструкције су претходно напрегнути бетонски носачи сандучастог 
пресека. Висина главног носача конструкције К1 је константна и износи 1.8m у средини попречног 
пресека, док је висина главног носача конструкције К2 променљива од 1.8m у пољима и над 
крајњим ослонцима до 2.4m над средњим ослонцима. Сандуци су проходни целом дужином 
конструкције. Доња плоча оба сандука је константне ширине 6.0m, а дебљина се мења од 15-
40сm код К1, односно од 15-50сm код К2. Дебљина ребара оба сандучаста главна носача је 
променљива и износи  24-40сm. Укупна ширина горње плоче са конзолама код обе конструкције 
износи 10.6m. Дебљина коловозне плоче унутар сандука је константна од 18сm, а на конзолним 
деловима променљива од 12сm уз ивичне венце до 24сm на споју са ребрима.  
 На обе конструкције су поред ослоначких попречних носача над стубовима изведени и  
секундарни попречни носачи у пољима на растеру од 11.67-12.2m. Дебљина попречних носача 
у пољу је 20сm, над крајњим ослонцима 60сm, а над средњим ослонцима 100сm. Облик и 
димензије попречног носача на заједничком стубу С4 прилагођени су конструктивном решењу 
ослањања обе конструкције у истој оси - конструкција К1 се ослања у оси стуба преко попречног 
носача дебљине 120 и висине 85сm. На овом попречном носачу су у оси С4 постављена лежишта 
на која је преко кратког елемента висине 81сm ослоњена конструкција К2.     
 
СТУБОВИ  И  ФУНДИРАЊЕ 
  

 Ослањање мостовских конструкција на обалне стубове С1 и С8 је преко пара покретних 
армирано бетонских пендела димензија 40/100сm, дужине 80сm. Средњи ослонци обе 
конструкције су на по два кружна стуба пречника 100сm (К1), односно 120сm (К2), на међусобном 
осовинском размаку у попречном правцу од 4.0m (К1), односно 3.8m (К2). Веза средњих стубова 
и главног носача је код К1 укљештена, а код К2 зглобна.  
 Обе конструкције су фундиране   на стени, помоћу бушених шипова система  "Беното" који 
су укопани у носећи слој 2.0-2.5 m. Пречник шипова је 100сm на обалним, односно 120сm на 
средњим стубовима. 

Стубови С2, С3 и С4  су кружни Ø100cm, настављају се директно без наглавне греде на 
појединачне шипове Ø120cm.  Стубови С5, С6 и С7 су кружни Ø120cm, настављају се преко 
наглавне греде на  групу од по 4 шипа  Ø120cm у линији. 

 Сви конструктивни елементи обе конструкције су армирани арматуром квалитета 
Č0200(Č-37). За претходно напрезање обе носеће конструкције примењени су каблови система 
ИМС у ребрастим цевима Č150/160.За  подужно преднапрезање главних носача примењени су 
каблови 6Ø7, а за попречно преднапрезање коловозне плоче каблови 6Ø5.   
 
СТАЊЕ КОНСТРУКЦИЈЕ УОЧЕНО ПРЕГЛЕДОМ 
 

 Детаљним прегледом који је обављен у јулу 2018.године обухваћен је преглед 
саобраћајног профила и свих конструктивних елемената обе мостовске конструкције К1 и К2. 
  

 Прегледом саобраћајног профила констатована  су оштећења на свим елементима:  
 

... застор на коловозу и стазама испуцао, деформисан и са рупама,  

... изведена дебљина асфалта је променљива,  на деловима уз ивичњаке је повећана, па је 
пројектована денивелација пешачке стазе и коловоза 11-21cm 



... ивичњаци оштећени или недостају,  

... монтажне плоче пешачких стаза оштећене  а у фугама се задржава вода, 

... челичне ограде пешачких стаза захваћене корозијом, местимично деформисане, 

... дилатационе справе запрљане, оштећене, са недостајућим челичним елементима на 
пешачким стазама и без гумених олука за одвођење воде са коловоза па  долази до квашења 
бетонских површина у зони дилатација,  
... већина сливника са кратким сливничким вертикалама па долази до влажења конструкције у 
зонама сливника. 
 

 Постојеће стање саобраћајног профила веома неповољно утиче на безбедност учесника 
у саобраћају, па је неопходна његова реконструкција.   
 

 Прегледом унутрашњости главних носача, уочени су трагови процуривања воде са 
коловоза кроз плочу у виду калцификације, као и зоне са видљивом кородираном арматуром. У 
зони појединих постојећих  анкер-блокова каблова за преднапрезање уочене су косе прслине. 
Калцификација је уочена на ребрима главног носача и дуж трасе каблова за претходно 
напрезање.  
 На главном носачу конструкције К1 уочене су прслине и пукотине у доњој плочи које се 
шире у ребра (поље С2-С3). У истом пољу уочена је пукотина по целој дебљини доње плоче са 
видљивом коородираном арматуром, као и прслине у ребрима које се пружају по целој висини 
(зона уз С3) са видљивом корозијом каблова за претходнонапрезање. У пољима С1-С2 и С7-С8 
изведен је мали заштитни слој бетона на ребрима главног носача, услед чега се виде кородирале 
узенгије у висини од 10 до 50cm.  
 

 Стање армирано бетонских ослонаца-пендела на обалним стубовима С1 и С8 није могло 
бити утврђено због заштитне маске која онемогућава приступ и нагомиланог ђубрета у зони 
ослонаца. Лежишта конструкције К2 смештена на стубу С4 због свог положаја ( између 
ослоначких попречних носача на К1 и К2 ) нису била доступна прегледу па њихово стање није 
могло бити  утврђено. 
 

  Обални стуб С1 је затрпан земљом. На средњим стубовима осим местимичних 
површинских оштећења бетона нису регистрована већа оштећења.  
 

 Кегле и терен у зони моста су обрасли вегетацијом.  
 

 На мосту се налазе каблови инсталација, који нису прописно вођени, те местимично висе 
са спољне стране моста. Инсталације за јавну расвету пролазе кроз пешачку стазу. 

 
КОНСТРУКТИВНО  РЕШЕЊЕ 
 

 У складу са стањем мостовске конструкције констатованим прегледом, као и захтевима 
Пројектног задатка, Идејним пројектом реконструкције моста Каракај преко реке Дрине на 
граничном прелазу Мали Зворник предвиђена је реконструкција постојећег саобраћајног 
профила.  
 Задржана је ширина постојећег коловоза од 7.0m са две саобраћајне траке, а бруто 
ширина пешачких стаза повећана је за по 30cm. У складу са препорукама датим у Правилнику 
за пројектовање путева у Републици Србији, усвојена је варијанта са пешачким стазама 
издигнутим у односу на коловоз за 7cm . За раздвајање коловоза од површина за пешачки 
саобраћај предвиђени су  камени ивичњаци 20/13 cm и  заштитне челичне ограде степена 
задржавања H2-W4 са плаштом постављеним у линији коловоза.   
 На пешачким стазама су усвојени ивични парапети ширине 35cm што за последицу има 
повећање укупне ширине горњег строја са 10.7m на 11.3m. За осигурање  спољних ивица 
пешачких стаза  предвиђене  су челичне ограде висине 120cm анкероване у ивичне парапете. 
 У циљу контролисаног  одводњавања површинских вода са коловоза и пешачких стаза 
предвиђена је израда нивелационог слоја на конзолним деловима коловозне плоче у зони 
пешачких стаза са падом ка коловозу.  
 Новопројектовани застор на коловозу састоји се  од нове хидроизолације у виду 
битуменских трака и асфалта у два слоја минималне укупне дебљине 8cm. Везни слој је 
предвиђен од асфалт бетона АB11,  а хабајући слој  дебљине 4cm је АB11s . 



 
 

 
 

ИЗЈАВА ВРШИОЦА ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ: 
 
 
 
Прегледом техничке документације 
 
 
ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ МОСТА КАРАКАЈ ПРЕКО РЕКЕ ДРИНЕ НА ДРЖАВНОМ ПУТУ IБ 
РЕДА БР. 26 НА ГРАНИЧНОМ ПРЕЛАЗУ МАЛИ ЗВОРНИК НА К.О. ЗВОРНИК: 739/1, 766/1; НА 
К.О. ЗВОРНИК: 8698/1, 7252/2, 7252/6, 7251/2, 7248/18  
 
 

– СВЕСКА 2/1 ПРОЈЕКАТ МОСТА 
 

 
установљено је: 

- да је Техничка документација урађена у складу са Локацијским условима ROP-MSGI-

23668-LOC-1/2018 бр. 350-02-00344/2018-04, од 27.09.2018.  

- да је Техничка документација урађена у складу са Пројектним задатком Инвеститора,  

- да је Техничка документација у складу са Законом о планирању и изградњи 
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 
42/13–одлука УС, 50/2013–одлука УС,  98/2013–одлука УС, 132/14, 145/14, 96/2016, 
83/2018, 31/2019, 37/2019-др. закон, 9/2020 и 52/2021) 

- да Техничка документација има све неопходне делове утврђене одредбама 
Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења техничке контроле 
техничке документације према класи и намени објекта (“Службени гласник РС”, бр. 
73/2019)  којим се уређује садржина техничке документације; 

- да је пројекат израђен у свему према техничким прописима, стандардима и 

нормативима који се односе на пројектовање и грађење те врсте и класе објекта; 

- да су у пројекту исправно примењени резултати претходних и истражних радова 
извршених за потребе израде овог пројекта , као и да су у пројекту садржане све опште 
и посебне техничке, технолођке и друге подлоге и подаци. 

- да су при изради пројекта поштоване све прописане и утврђене мере и препоруке за 
испуњење основних захтева за објекат и да је пројекат израђен у складу са мерама и 
препорукама којима се докуазује испуњеност основних захтева 

 

Стога произилази:  



 
 

 
 

ЗАКЉУЧАК: 

Прегледом: 
 

ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ МОСТА КАРАКАЈ ПРЕКО РЕКЕ ДРИНЕ НА ДРЖАВНОМ ПУТУ IБ 

РЕДА БР. 26 НА ГРАНИЧНОМ ПРЕЛАЗУ МАЛИ ЗВОРНИК НА К.О. ЗВОРНИК: 739/1, 
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СВЕСКА 2/1 ПРОЈЕКАТ МОСТА 

 
 
 

потврђујем да на поменуту пројектну документацију нема примедби, те сам мишљења да се: 

 

 

ПРОЈЕКАТ ПРИХВАТА 
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Број:   68/21-ТК 

Датум: 29.10.2021.  

Ш и д  

 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

О ИЗВРШЕНОЈ ТЕХНИЧКОЈ КОНТРОЛИ  

 

 

 

ИНВЕСТИТОР: ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ 

 Булевар краља Александра 282, Београд 
 

ОБЈЕКАТ: Друмски мост Каракај преко реке Дрине на 

државном путу IБ реда бр. 26 на граничном прелазу 

Мали Зворник на К.О. Мали Зворник: 739/1, 766/1 

К.О. Зворник: 8698/1, 7252/2, 7252/6, 7251/2, 7248/18 
  
ВРСТА ТЕХНИЧКЕ  

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДП Идејни пројекат 

 

ЗА ГРАЂЕЊЕ / ИЗВОЂЕЊЕ  

РАДОВА: Радови на реконструкцији моста Каракај преко 

реке Дрине на државном путу IБ реда бр. 26 на 

граничном прелазу Мали Зворник 

 

 

ПРОЈЕКТНА ОРГАНИЗАЦИЈА: МОСТПРОЈЕКТ АД Београд 

Омладинских бригада 102, Нови Београд 

 

ВИА-ПРОЈЕКТ д.о.о. , Устаничка 128а, Београд 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈА ЈЕ  

ВРШИЛАЦ ТЕХНИЧКЕ  

КОНТРОЛЕ:    „Шидпројект“ д.о.о.,  ул.  

Кнеза Милоша 2, Шид 

 

 

 
 

 Директор: 
Сања Спасојевић, дипл.инж.арх. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

С А Д Р Ж А Ј 

извештаја о извршеној техничкој контроли 

 

 

 

1. Извод из Агенције за привредне регистре предузећа са лиценцом 

надлежног министарства 

 

 

2. Решење о именовању вршилаца техничке контроле 

 

 

3. Лиценце вршилаца техничке контроле 

 

 

4. Извештај о извршеној техничкој контроли 

 

 

5. Изјава вршилаца техничке контроле 

 

 

6. Потврда о исправности пројектне документације 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

























































„ШИДПРОЈЕКТ“ ДОО 

Број:    2607/21 

Датум: 29.10.2021. 

Ш и д  

 

 У складу са овлашћењима из члана 38. Оснивачког акта друштва за пројектовање и 

инжeњеринг „ШИДПРОЈЕКТ“ ДОО Шид, члана 129. Закона о планирању и изградњи (Сл. 

гласник РС бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 

98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. Закон и 9/2020 и 52/2021) и одредбама 

Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке 

документације према класи и намени објеката (Сл. гласник РС бр. 73/19) и доносим: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

којим за вршиоце техничке контроле Идејног пројекта за реконструкцију објекта - 

Друмски мост Каракај преко реке Дрине на државном путу IБ реда бр.26 на 

граничном прелазу Мали Зворник на К.О. Мали Зворник: 739/1, 766/1 иК.О. Зворник: 

8698/1, 7252/2, 7252/6, 7251/2, 7248/18, именујем: 

 

 

1. За КЊИГУ 2/2 – ПРОЈЕКАТ УКЛАПАЊА ПУТА У ЗОНИ МОСТА: 

НИКОЛА ЛОГАРУШИЋ, дипл.грађ.инж., број лиценце ИКС 315 И00678 19 

 

2. За КЊИГУ 3 - ПРОЈЕКАТ ОДВОДЊАВАЊА МОСТА: 

ДУШАНКА ЈОШИЋ, дипл.грађ.инж., број лиценце ИКС 314 2142 03 

 

3. За КЊИГУ 8.1 – ПРOЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ 

СИНГАЛИЗАЦИЈЕ: 

ТАТИЈАНА ЈАНОШЕВИЋ, дипл.инж.саоб., лиценца ИКС бр. 370 А580 04 

 

4. За КЊИГУ 8.2 – ПРOЈЕКАТ САОБРАЋАЈНЕ СИНГАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ВРЕМЕ 

ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: 

ТАТИЈАНА ЈАНОШЕВИЋ, дипл.инж.саоб., лиценца ИКС бр. 370 А580 04 

 

 

Именовани имају радно искуство у струци преко 3 (три) године, те испуњавају прописане 

услове у погледу стручне спреме и праксе да могу вршити техничку контролу техничке 

документације према члану 129. став 2. Закона о планирању и изградњи, дужни су да 

утврде да ли предметна техничка документација испуњава захтеве у складу са одредбама 

чланова 77. и 78. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења 

контроле техничке документације према класи и намени објеката и да о томе поднесу 

писмени извештај. 

 

 
 

 Директор: 
Сања Спасојевић, дипл.инж.арх. 

 

 

 

 

 

 

 









1. ИНВЕСТИТОР

ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

 Булевар краља Александра 282, Београд

2. НАЗИВ И ЛОКАЦИЈА ОБЈЕКТА

Друмски мост Каракај преко реке Дрине на државном путу IБ реда бр.26 на 

граничном прелазу Мали Зворник на К.О. Мали Зворник: 739/1, 766/1 иК.О. 

Зворник: 8698/1, 7252/2, 7252/6, 7251/2, 7248/18

3. ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ

ИДП Идејни пројекат 

2/2 - Пројекат уклапања пута у зони моста

4. ПРОЈЕКТНA ОРГАНИЗАЦИЈА

ВИА-ПРОЈЕКТ д.о.о., Београд

Устаничка 128 а, Београд

5. ГЛАВНИ ПРОЈЕКТАНТ

Ненад Јаковљевић, дипл.грађ.инж.,

лиценца број ИКС 310 0205 03

6. ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Андрија Лукић, дипл.грађ.инж.,

лиценца број ИКС 315  N008 14

7. САДРЖАЈ ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА 

Пројекат садржи све делове сходно Правилнику о обавезном саставу

пројектно-техничке документације која се подноси уз захтев за извођење

радова и то: Општа документација, Пројектни задатак, Технички услови,

Технички опис, Прорачуни, Предмер и предрачун, Графичка документација

8. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ

Предмет ове техничке документације, jесу радови на уклапању пута у зони

друмског моста Каракај преко реке Дрине на државном путу IБ реда бр.26 на

граничном прелазу Мали Зворник на К.О. Мали Зворник 739/1, 766/1 и К.О.

Зворник 8698/1, 7252/2, 7252/6, 7251/2, 7248/18.

Друмски мост Каракај преко реке Дрине налази се између два гранична

прелаза, Малог Зворника на територији Републике Србије и Каракаја на

територији Босне и Херцеговине (Републике Српске). Пут на коме се налази

предметни мост према референтном систему Републике Србије категорисан

је као државни пут IБ реда бр. 26.

Ширина постојећег коловоза на мосту износи 7.00 m а након моста на страни

Републике Србије се шири ка кабинама пасошке контроле на граничном

прелазу, док на страни Босне и Херцеговине се врши проширење коловоза

имајући у виду кружну кривину малог радијуса. Ширина постојећих

пешачких стаза на мосту износи 1.85 m, тако да укупна ширина постојећег

моста износи 10.70 m. На страни Босне и Херцеговине одмах након моста у

дужини од 2.00 m обостарано налазе се постојеће пешачке стазе које имају

функцију спровођења пешака до степеница које воде до граничног прелаза.

На страни на страни Републике Србије пре моста са десне стране налази се

пешачка стаза у дужини од 1.25 m како би пешаци са моста дошли до платоа

граничног прелаза.Попречни пад постојећег коловоза је двостран.

Обзиром да се ради о уклапању пута у зони моста осовина пута задржана је у

максималој мери према постојећој. Ширина коловоза задржана је према

постојећој односно на мосту 7.00 m, а одмах након моста са обе стране се

шири ка постојећим ширинама на местима уклапања у постојеће стање.

Пројектом је такође предвиђено рушење постојећих пешачких стаза и израда

нових у истој дужини из разлога новог пројектованог нивелационог решења

коловоза.

Новопројектована нивелета на мосту вођена је тако да се на свим профилима

испоштује минимална дебљина асфалтног слоја 8 cm хидроизолацијм 0.5 cm,

након уклањања  постојећег асфалта са хидроизолацијом.

У попречном профилу ширина коловоза на мосту износи 7.0 метара, ширина

коловоза на страни републике Србије од уклапања у постојеће стање до

моста износи од 7.0 до 21.11 метара.

Коловоз на уклапању након моста има ширину од 7.0 до 8.4 метра.

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОЈ ТЕХНИЧКОЈ КОНТРОЛИ



8. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ

Ширина пешачких стаза износи 1,8 метара. Попречни нагиб коловоза на

мосту је двостран и износи 1.50 %.

Одводњавање се врши површински, преко подужног и попречног нагиба

коловоза до

локација постојећих сливника који ће бити замењени новим. Сливници су

обрађени у свесци 2/1. Пројекат моста.

Радови на коловозној конструкцији обухватају следеће:

• стругање постојећег асфалта променљиве дебљине,

• израду изравнавајућег слоја од асфалт бетона АБ11 променљиве дебљине

(мин. 4 cm),

•  израду хабајућег слоја од асфалт бетона АБ11с d=4 cm,

 Радови на пешачкој стази ван моста:

•  рушење постојеће пешачке стазе,

•  израду слоја дробљеника 0/31,5 mm d=25 cm

•  израду слоја од асфалт бетона АБ11 d=4 cm.

9.

ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈА ЈЕ 

ВРШИЛАЦ ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ "ШИДПРОЈЕКТ" д.о.о. Шид

10. ВРШИЛАЦ ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ

Никола Логарушић, дипл.грађ.инж.,

број лиценце ИКС 315 И00678 19

11. ДАТУМ ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ 29.10.2021.

12.

ПОДАЦИ НА ОСНОВУ КОЈИХ ЈЕ 

ИЗВРШЕНА ТЕХНИЧКА 

КОНТРОЛА

Техничка контрола је извршена у свему према Закону о планирању и

изградњи (Сл. гласник РС бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11,

121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19

– др. Закон и 9/2020 и 52/2021), члановима 80. и 81. Правилника о садржини,

начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке

документације према класи и намени објеката (Сл. гласник РС бр. 73/19).

13. ЗАКЉУЧАК

Констатује се да је Идејни пројекат за друмски мост Каракај преко реке

Дрине на државном путу IБ реда бр. 26 на граничном прелазу Мали Зворник,

2/2 - Пројекат уклапања пута у зони моста, урађен у складу са локацијским

условима, да је усклађен са Законима и другим прописима и да је израђен у

свему према техничким прописима, стандардима и нормативима који се

односе на пројектовање и грађење ове врсте и класе објекта, да има све

неопходне делове утврђене одредбама Правилника о садржини, начину и

поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према

класи и намени објеката (Сл. гласник РС бр. 73/19), да су исправно

примењени резултати свих претходних и истражних радова извршених за

потребе израде овог пројекта, као и да су у пројекту садржане све опште и

посебне техничке, технолошке и друге подлоге и подаци. 

ВРШИЛАЦ ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ:

Никола Логарушић, дипл.грађ.инж.



1. ИНВЕСТИТОР

ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

 Булевар краља Александра 282, Београд

2. НАЗИВ И ЛОКАЦИЈА ОБЈЕКТА

Друмски мост Каракај преко реке Дрине на државном путу IБ реда бр. 26 на

граничном прелазу Мали Зворник на К.О. Мали Зворник: 739/1, 766/1 К.О.

Зворник: 8698/1, 7252/2, 7252/6, 7251/2, 7248/18

3. ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ

ИДП Идејни пројекат 

 3-Пројекат одводњања моста

4. ПРОЈЕКТНA ОРГАНИЗАЦИЈА

МОСТПРОЈЕКТ АД, Београд

Омладинских бригада 102, Нови Београд

5. ГЛАВНИ ПРОЈЕКТАНТ

Ненад Јаковљевић, дипл.грађ.инж.,

лиценца број ИКС 310 0205 03

6. ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Лазар Сташић, дипл.грађ.инж.,

лиценца број ИКС 315 В345 05

7. САДРЖАЈ ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА 

Пројекат садржи све делове сходно Правилнику о обавезном саставу

пројектно-техничке документације која се подноси уз захтев за извођење

радова и то: Општа документација, Пројектни задатак, Технички услови,

Технички опис, Прорачуни, Предмер и предрачун, Графичка документација

8. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ

Пријем и одвођење атмосферских вода са површине коловозног дела моста

решено је задржавањем места и отвора постојећих сливника. Према новом

решењу, предвиђа се уклањање постојећих сливника и вертикалних цеви и

постављање нових сливника, димензија сливничких решетака 300x480мм, са

инсертованим излазним цевима ДН150, са променљивом висином од 85 до

160мм, у зависности од коте асфалта, класе оптерећења Д400, њихово

повезивање у мрежу, фазонским комадима одговарајућег пречника. 

Сви побројани елементи којима се вода прикупља са моста, повезани су у

главни канализациони вод цеви, при чему се због подужних падова моста,

формирају два потпуно независна канализациона вода, са сваке стране

моста, обзиром да је коловоз у двостраном попречном паду. Са стране

граничног прелаза Каракај, ка стубу С7, вода тече колектором са сваке

стране моста, до пријемне цеви која се качи на стуб С7. са стране граничног

прелаза Мали Зворник, вода се такође колектором са сваке стране моста,

усмерава ка стубу С7, до пријемне цеви.

На основу хидрауличког прорачуна одређени су пречници колектора од

ПВЦ цеви 250мм, 315 и 400, са падом од 0.7%.

ПВЦ цеви, специјално предвиђене за ову врсту садржаја, спајају се

муфовима и гумицама, а обујмицама за цеви ДН400, Дн315, ДН250 и

ДН150, носивости 2КН, су везане за челичне носаче или за бетонску подлогу

моста(у зависности од положаја плочу или стуб), а за померања мостовске

конструкције, предвиђени су ПВЦ дилатациони компензатори ДН250,

ДН315 и ДН400, тј. Клизни муфови на одређеним местима.

На местима улива сливника у главни канализациони вод, непосредно иза

косе рачве, предвиђен је ревизиони Т-комад који ће у овом случају имати

улогу ревизионог отвора којим се омогућује евакуација шљунка (ризле) из

цеви, и обезбеђује цевовод од евентуалних запушења.

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОЈ ТЕХНИЧКОЈ КОНТРОЛИ



8. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ

Колектори са обе стране, спајају се на стубу С7 и вертикално спуштају

једном цеви ДН400, низ стуб до улива у у бетонски шахт, и то на страни ка

РС Србија, одакле се вода запрљана од нафтних деривата и уља са моста,

улива у сепаратор са таложником запремине 3000л за прихват нафтних

деривата у инцидентним ситуацијама и коалесцентним филтром, капацитета

пречишћавања 150л/с.

Након процеса пречишћавања у сепаратору, пречишћена вода се ПВЦ

цевима ДН400, гравитационо одводи до бетонског ригола, којим се улива у

реку. Изласком из цеви, вода се улива у ригол, а на самом излазу из цеви,

предвиђен је жабљи поклопац за случај повишеног нивоа воде у реци, а

изливна глава је од бетона МБ30. Положај изливне главе је изнад коте мале

воде.

9.

ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈА ЈЕ 

ВРШИЛАЦ ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ "ШИДПРОЈЕКТ" д.о.о. Шид

10. ВРШИЛАЦ ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ

Душанка Јошић, дипл.грађ.инж., 

лиценца број ИКС 314 2142 03 

11. ДАТУМ ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ 29.10.2021.

12.

ПОДАЦИ НА ОСНОВУ КОЈИХ ЈЕ 

ИЗВРШЕНА ТЕХНИЧКА 

КОНТРОЛА

Техничка контрола је извршена у свему према Закону о планирању и

изградњи(Сл. гласник РС бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11,

121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19

– др. Закон и 9/2020 и 52/2021), члановима 80. и 81. Правилника о садржини,

начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке

документације према класи и намени објеката (Сл. гласник РС бр. 73/19).

13. ЗАКЉУЧАК

Констатује се да је Идејни пројекат за друмски мост Каракај преко реке

Дрине на државном путу IБ реда бр. 26 на граничном прелазу Мали Зворник,

3 - Пројекат одводњавања моста, урађен у складу са локацијским условима,

да је усклађен са Законима и другим прописима и да је израђен у свему

према техничким прописима, стандардима и нормативима који се односе на

пројектовање и грађење ове врсте и класе објекта, да има све неопходне

делове утврђене одредбама Правилника о садржини, начину и поступку

израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и

намени објеката (Сл. гласник РС бр. 73/19), да су исправно примењени

резултати свих претходних и истражних радова извршених за потребе

израде овог пројекта, као и да су у пројекту садржане све опште и посебне

техничке, технолошке и друге подлоге и подаци. 

ВРШИЛАЦ ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ:

Душанка Јошић, дипл.грађ.инж.



1. ИНВЕСТИТОР

ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

Булевар краља Александра 282, Београд

2. НАЗИВ И ЛОКАЦИЈА ОБЈЕКТА

Друмски мост Каракај преко реке Дрине на државном путу IБ реда бр. 26 на 

граничном прелазу Мали Зворник  на К.О. Мали Зворник: 739/1, 766/1  К.О. 

Зворник: 8698/1, 7252/2, 7252/6, 7251/2, 7248/18

3. ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ

ИДП Идејни пројекат 

8.1 - Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације

4. ПРОЈЕКТНA ОРГАНИЗАЦИЈА

ВИА-ПРОЈЕКТ д.о.о., Београд

Устаничка 128, 11000 Београд

5. ГЛАВНИ ПРОЈЕКТАНТ

Ненад Јаковљевић, дипл.грађ.инж.,

лиценца број ИКС 310 0205 03

6. ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Владимир Николић, дипл.инж.саоб.,

лиценца број ИКС 370 К991 12

7. САДРЖАЈ ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА 

Пројекат садржи све делове сходно Правилнику о обавезном саставу

пројектно-техничке документације која се подноси уз захтев за извођење

радова и то: Општа документација, Пројектни задатак, Технички услови,

Технички опис, Прорачуни, Предмер и предрачун, Графичка документација

Предмет пројекта је саобраћајна сигнализација и опрема, која се поставља

након реконструкције моста Каракај преко реке Дрине на државном путу IБ

реда број 26 на ГП Мали Зворник. Сви елементи који дефинишу

саобраћајну сигнализацију одређени су на основу положаја саобраћајница

и пројектованог грађевинског решења. Саобраћајна сигнализација је

оптимално димензионисана и дато је довољно елемената за извођење.

Техничким извештајем дата су потребна појашњења за пројектно

решење. Спецификација, предмер и предрачун су приложени са свим

потребним подацима о саобраћајној сигнализацији и опреми. Приложене

цене се могу сматрати   тржишним.  

9.

ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈА ЈЕ 

ВРШИЛАЦ ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ "ШИДПРОЈЕКТ" д.о.о. Шид

10. ВРШИЛАЦ ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ

Татијана Јаношевић, дипл.инж.саоб., 

лиценца број ИКС 370 А580 04 

11. ДАТУМ ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ 29.10.2021.

12.

ПОДАЦИ НА ОСНОВУ КОЈИХ ЈЕ 

ИЗВРШЕНА ТЕХНИЧКА 

КОНТРОЛА

Техничка контрола је извршена у свему према Закону о планирању и

изградњи (Сл. гласник РС бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11,

121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19

– др. Закон и 9/2020 и 52/2021), члановима 80. и 81. Правилника о

садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке

документације према класи и намени објеката (Сл. гласник РС бр. 73/19).

13. ЗАКЉУЧАК

Констатује се да је Идејни пројекат за друмски мост Каракај преко реке

Дрине на државном путу IБ реда бр. 26 на граничном прелазу Мали

Зворник, 8.1 - Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације, урађен у

складу са локацијским условима, да је усклађен са Законима и другим

прописима и да је израђен у свему према техничким прописима,

стандардима и нормативима који се односе на пројектовање и грађење ове

врсте и класе објекта, да има све неопходне делове утврђене одредбама

Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења

контроле техничке документације према класи и намени објеката (Сл.

гласник РС бр. 73/19), да су исправно примењени резултати свих

претходних и истражних радова извршених за потребе израде овог пројекта,

као и да су у пројекту садржане све опште и посебне техничке, технолошке

и друге подлоге и подаци. 

ВРШИЛАЦ ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ:

Татијана Јаношевић, дипл.инж.саоб.

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОЈ ТЕХНИЧКОЈ КОНТРОЛИ



1. ИНВЕСТИТОР

ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

 Булевар краља Александра 282, Београд

2. НАЗИВ И ЛОКАЦИЈА ОБЈЕКТА

Друмски мост Каракај преко реке Дрине на државном путу IБ реда бр. 26 на 

граничном прелазу Мали Зворник на К.О. Мали Зворник: 739/1, 766/1 К.О. 

Зворник: 8698/1, 7252/2, 7252/6, 7251/2, 7248/18

3. ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ

ИДП Идејни пројекат 

8.2 - Пројекат саобраћајне сигнализације за време извођења радова

4. ПРОЈЕКТНA ОРГАНИЗАЦИЈА

ВИА-ПРОЈЕКТ д.о.о., Београд

Устаничка 128, 11000 Београд

5. ГЛАВНИ ПРОЈЕКТАНТ
Ненад Јаковљевић, дипл.грађ.инж.,

лиценца број ИКС 310 0205 03

6. ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Владимир Николић, дипл.инж.саоб.,

лиценца број ИКС 370 К991 12

7. САДРЖАЈ ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА 

Пројекат садржи све делове сходно Правилнику о обавезном саставу

пројектно-техничке документације која се подноси уз захтев за извођење

радова и то: Општа документација, Пројектни задатак, Технички услови,

Технички опис, Прорачуни, Предмер и предрачун, Графичка документација

Предмет пројекта је саобраћајна сигнализација и опрема, која се поставља

за време извођења радова на реконструкцији моста Каракај преко реке

Дрине на државном путу IБ реда број 2г на ГП Мали Зворник. Предвиђене

су две фазе радова и одговарајућа сигнализација за обезбеђење зоне

извођења радова. Саобраћај се регулише наизменичним пропуштањем уз

помоћ семафора. Сви елементи који дефинишу саобраћајну

сигнализацију одређени су на основу положаја саобраћајница,

технологије и динамике извођења радова. Саобраћајна сигнализација је

оптимално димензионисана и дато је довољно елемената за извођење.

Техничким извештајем дата су потребна појашњења за пројектно

решење. Спецификација, предмер и предрачун су приложени са свим

потребним подацима о саобраћајној сигнализацији. Приложене цене се

могу сматрати   тржишним.  

9.

ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈА ЈЕ 

ВРШИЛАЦ ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ "ШИДПРОЈЕКТ" д.о.о. Шид

10. ВРШИЛАЦ ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ

Татијана Јаношевић, дипл.инж. саоб., 

лиценца број ИКС 370 А580 04 

11. ДАТУМ ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ 29.10.2021.

12.

ПОДАЦИ НА ОСНОВУ КОЈИХ ЈЕ 

ИЗВРШЕНА ТЕХНИЧКА 

КОНТРОЛА

Техничка контрола је извршена у свему према Закону о планирању и

изградњи (Сл. гласник РС бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11,

121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19,

37/19 – др. Закон и 9/2020 и 52/2021), члановима 80. и 81. Правилника о

садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке

документације према класи и намени објеката (Сл. гласник РС бр. 73/19).

13. ЗАКЉУЧАК

Констатује се да је Идејни пројекат за друмски мост Каракај преко реке

Дрине на државном путу IБ реда бр. 26 на граничном прелазу Мали

Зворник, 8.2 - Пројекат саобраћајне сигнализације за време извођења

радова, урађен у складу са локацијским условима, да је усклађен са

Законима и другим прописима и да је израђен у свему према техничким

прописима, стандардима и нормативима који се односе на пројектовање и

грађење ове врсте и класе објекта, да има све неопходне делове утврђене

одредбама Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину

вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката

(Сл. гласник РС бр. 73/19), да су исправно примењени резултати свих

претходних и истражних радова извршених за потребе израде овог

пројекта, као и да су у пројекту садржане све опште и посебне техничке,

технолошке и друге подлоге и подаци. 

ВРШИЛАЦ ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ:

Татијана Јаношевић, дипл.инж.саоб.

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОЈ ТЕХНИЧКОЈ КОНТРОЛИ



 

ИЗЈАВА ВРШИOЦА ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ   

 

 

У складу са члановима 80. и 81. Правилника о садржини, начину и поступку израде и 

начину  вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (Сл. 

гласник РС бр. 73/19), као именовани вршиоци техничке контроле Идејног пројекта за 

реконструкцију објекта - Друмски мост Каракај преко реке Дрине на државном путу 

IБ реда бр.26 на граничном прелазу Мали Зворник на К.О. Мали Зворник: 739/1, 766/1 

и К.О. Зворник: 8698/1, 7252/2, 7252/6, 7251/2, 7248/18, израђеног за потребе инвеститора 

ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ Булевар краља Александра 282, Београд 

 

 

И З Ј А В  Љ У Ј Е М О 
 

 

Да смо утврдили да је Идејни пројекат за реконструкцију објекта - Друмски мост 

Каракај преко реке Дрине на државном путу IБ реда бр.26 на граничном прелазу 

Мали Зворник на К.О. Мали Зворник: 739/1, 766/1 и К.О. Зворник: 8698/1, 7252/2, 

7252/6, 7251/2, 7248/18, урађен у складу са законима и другим прописима и да је израђен у 

свему према техничким прописима, стандардима и нормативима који се односе на 

пројектовање и грађење ове врсте и класе објекта, да има све неопходне делове утврђене 

одредбама Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле 

техничке документације према класи и намени објеката (Сл. гласник РС бр. 73/19), да су 

исправно примењени резултати свих претходних и истражних радова извршених за потребе 

израде овог пројекта, као и да су у пројекту садржане све опште и посебне техничке, 

технолошке и друге подлоге и подаци и да се може издати потврда о техничкој 

исправности пројектне документације. 

 

Вршиоци техничке контроле: 

 

 

1. За КЊИГУ 2/2 – ПРОЈЕКАТ УКЛАПАЊА ПУТА: 

НИКОЛА ЛОГАРУШИЋ, дипл.грађ.инж.,  Потпис: 

број лиценце ИКС 315 И00678 19 

 

2. За КЊИГУ 3 - ПРОЈЕКАТ ОДВОДЊАВАЊА МОСТА: 

ДУШАНКА ЈОШИЋ, дипл.грађ.инж.,                         Потпис: 

број лиценце ИКС 314 2142 03 

 

3. За КЊИГУ 8.1 – ПРOЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ 

СИНГАЛИЗАЦИЈЕ: 

ТАТИЈАНА ЈАНОШЕВИЋ, дипл.инж.саоб.,   Потпис:  

 лиценца ИКС бр. 370 А580 04  

 

4. За КЊИГУ 8.2 – ПРOЈЕКАТ САОБРАЋАЈНЕ СИНГАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ВРЕМЕ 

ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: 

ТАТИЈАНА ЈАНОШЕВИЋ, дипл.инж.саоб.,   Потпис: 

лиценца ИКС бр. 370 А580 04 

 

 

 

Место и датум: Шид, 29.10.2021. 

 



 

ПОТВРДА О ТЕХНИЧКОЈ ИСПРАВНОСТИ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

 

У складу са члановима 80. и 81. Правилника о садржини, начину и поступку израде и 

начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (Сл. 

гласник РС бр. 73/19) и на основу Изјаве именованих вршиоца техничке контроле Идејног 

пројекта за реконструкцију објекта - Друмски мост Каракај преко реке Дрине на 

државном путу IБ реда бр.26 на граничном прелазу Мали Зворник на К.О. Мали 

Зворник: 739/1, 766/1 иК.О. Зворник: 8698/1, 7252/2, 7252/6, 7251/2, 7248/18, као 

заступник вршиоца техничке контроле   

 

 

П О Т В Р Ђ У Ј Е М 

 

 

техничку исправност пројектне документације Идејног пројекта за реконструкцију 

објекта - Друмски мост Каракај преко реке Дрине на државном путу IБ реда бр.26 на 

граничном прелазу Мали Зворник на К.О. Мали Зворник: 739/1, 766/1 иК.О. 

Зворник: 8698/1, 7252/2, 7252/6, 7251/2, 7248/18, израђеног за потребе инвеститора ЈП 

„ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ Булевар краља Александра 282, Београд, јер:  

 

1) је Идејни пројекат урађен у складу са локацијским условима; 

2) је Идејни пројекат усклађен са законима и другим прописима и израђен је у свему 

према техничким прописима, стандардима и нормативима који се односе на 

пројектовање и грађење те врсте и класе објекта; 

3) Идејни пројекат има све неопходне делове утврђене одредбама правилника којим 

се уређује садржина техничке документације;  

4) су у Идејном пројекту исправно примењени резултати свих претходних и 

истражних радова извршених за потребе израде пројекта за грађевинску дозволу, 

као и да су у пројекту садржане све опште и посебне техничке, технолошке и друге 

подлоге и подаци; 

5) су Идејним пројектом обезбеђене техничке мере за испуњење основних захтева за 

предметни објекат. 

 
 

 Директор: 
Сања Спасојевић, дипл.инж.арх. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Број:                       68/21-ТК 

Место и датум:     Шид, 29.10.2021. године 
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