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Резиме 

У раду је приказано испитивање статичким пробним оптерећењем пешачко-бициклистичког моста 

код ADA-MALL-а у Београду, на месту укрштаја две саобраћајнице са фреквентним друмским 

саобраћајем у зони највећег спортско-рекреативног и културно забавног центара у Београду -   Аде 

Циганлије и новоизграђеног тржног центра ADA-MALL. Сходно неопходности изналажења 

оптималног решења, више од деценије су улагани напори за изналажење најадекватнијег решења. 

У финансирање изградње овако значајног објекта, укључила се компанија власник оближњег 

тржног центра водећи се интересима и потребама као главни донатор-инвеститор. Објекат је 

изведен 2021. год., а како би се остварили услови за безбедну употребу исте године је извршено 

испитивање пробним оптерећењем конструкција у оквиру објекта. Испитивање је извршила 

Лабораторија за конструкције Грађевинског факултета Универзитета у Београду, а на основу 

спроведеног испитивања потврђена је адекватност регистрованог конструкцијског одговора и 

функционалност изведеног објекта. 

Кључне речи: испитивање конструкција, статичко испитивање, пешачки мост, бициклистички мост 

Summary 

The paper presents a test by static trial loading of the pedestrian-bicycle bridge near ADA-MALL in 

Belgrade, at the intersection of two roads with frequent road traffic in the area of the largest sports-

recreational and cultural entertainment center in Belgrade - Ada Ciganlija and the newly built shopping 

center ADA-MALL. Due to the necessity of finding an optimal solution, efforts have been made for more 

than a decade. In the financing construction of such an important facility, the company that owns the nearby 

shopping center, guided by interests and needs, became the main donor-investor. The structure was built in 

2021, and in order to achieve the conditions for safe use, a trial load test was carried out in the same year. 

The test was carried out by the Construction Laboratory of the Faculty of Civil Engineering, University of 

Belgrade, and based on the test results, the adequacy of the registered structural response and the 

functionality of the object were confirmed. 

Key words: structural testing, static trial test, pedestrian bridge, cyclist bridge 
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1. УВОД 

У претходних петнаестак година Град Београд је 

интензивно покушавао да реши укртшај у нивоу 

на предметној локацији. Током летњих месеци, 

велики број како пешака тако и инвалида, 

бициклиста и родитеља са децом користи 

површински пешачки прелаз, који регулише 

одговарајућа саобраћајна сигнализација – 

семафор.  

Још давне 2008.године Изводом из урбани-

стичког плана, на територији општине Чукари-

ца, у зони стајалишта јавног градског превоза 

“Фабрике шећера”, планирана је изградња 

пешачке пасареле, преко саобраћајнице која је у 

склопу УМП-а. Пројектним задатком тражен је 

Идејни пројекат пешачке пасареле како би се 

омогућила безбедна комуникација ка садржа-

јима на Ади Циганлији и неометан проток 

моторног саобраћаја у Радничкој улици. Идејни 

пројекат је урађен наредне године, од стране 

пројектне организације Саобраћајни институт 

ЦИП д.о.о., Београд. [1] 

Приступ пасарели са обе стране Радничке улице 

пројектован је преко једнокраких степеништа. 

Такође, пројектован је и лифт у бетонском окну, 

као независна конструкција чиме би се омогућио 

приступ лицима са посебним потребама, 

старијих, родитеља са малом децом и пренос 

спортских реквизита. Са стране Савског језера, 

ради безбедног и прегледног прилаза лифту, 

пројектом је предвиђено проширење на рачун 

насипа вијадукта уз обезбеђење насипа 

потпорним зидовима константне ширине и 

висине.  

Како у међувремену није дошло до реализације 

пројекта, а на локацији је испројектован и 

изведен тржни центар ADA-MALL, јавила се 

потреба за још једним краком у оквиру пасареле, 

крак преко Паштровићеве улице. 

Новопројектована пасарела је преузела 

архитектонске мотиве од фасадне структуре 

ADA-MALL-а, али се примећује и техничка 

сличност са претходним решењем [1]. Ново 

решење 2019.године, израдила је компанија 

Енергопројект-Урбанизам и архитектура а.д., 

Београд, док пројектну документацију према 

којој се конструкција пешачко-бициклистичке 

пасареле извела 2021.године компанија 

Хидропројекат-саобраћај д.о.о., Београд, а све за 

потребе инвеститора изградње објекта Град 

Београд, Секретаријат за комуналне и стамбене 

послове – Дирекција за грађевинско земљиште и 

изградњу Београда ЈП, [2]. 
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Слика 1. Ситуација пешачко-бициклистичког моста са положајем инсталација  
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2. ОПИС КОНСТРУКЦИЈЕ МОСТА 

Избор диспозиционог решења као и извођење 

пасареле је у тесној вези са постојећим 

инсталацијама које су неминовне у густом 

градском језгру.  

Током извођења фундирања стубног места С2 

констатовано је да положај водоводне цеви 

Ø900 у разделном појасу Радничке улице не 

одговара положају из катастра подземних 

инсталација, што је за последицу имало потребу 

померања положаја шипова и наглавне греде 

изнад шипова на стубу С2, а тиме и последично 

промену распона конструкције преко Радничке 

улице. Извршена је промена облика и положај 

наглавне греде, промењен је број шипова испод 

ње, али тако да прихвати све постојеће утицаје. 

Поред наведене измене, а на захтев Извођача 

радова да би се убрзала изградња објекта, 

извршена је измена и типа попречног пресека. 

Распонска конструкција сандучастог попречног 

пресека је препројектована у попречни пресек са 

по два I носача са бетонском плочом [2]. 

Пројектном документацијом [2] је предвиђена 

пасарела за прелаз пешака и бициклиста преко 

Паштровићеве, односно Радничке улице у 

Београду. Приступ пасарели је омогућен 

лифтовима и степеништем, којих има по три, уз 

стубна места. Растојање моста од доње ивице 

конструкције до коте терена износи преко 5 m. 

Пешачки мост се у основи састоји од две целине. 

Први део пешачког моста (део-1-конструкција-

1) преко Радничке улице, састоји се из два 

распона дужина 21.84 и 23.66 m и два конзолна 

препуста приближних дужина 3.0 и 2.30 m. 

Корисна ширина првог дела моста износи 4.2 m. 

Други део пешачког моста (део-2-конструкција-

2), преко Паштровићеве улице, састоји се из два 

распона дужина 23.2 m и два конзолна препуста 

приближне дужине 4 m, док је корисна ширина 

другог дела моста 2.7 m. 

Статички систем пешачког моста чине две 

континуалне греде са препустима. Главни 

носачи су челични I носачи (HEB1000 код 

конструкције-1, односно HEА1000 код кон-

струкције-2) међусобно повезани  попречним 

носачима у десетинама распона. Попречни 

носачи над ослонцима стубова су IPE600, док су 

попречни носачи у пољу IPE300. 

Да би се испоштовао захтев Инвеститора да 

објекат остане визуелно исти као у техничкој 

документацији израђеној од стране Енерго-

пројекта, преко челичних носача висине 1.04 m 

постављене су бетонске плоче дебљине 20 cm, 

које не садејствују са челичним носачима.  

Плоче на оба моста се формирају тако што се 

након монтирања и повезивања челичне 

конструкције постављају плоче типа OMNIA 

дебљине 10 cm. У склопу ових плоча се оставља 

арматура за повезивање са бетоном друге фазе 

који се изводи након постављања свих 

монтажних плоча. 

Мост се преко непокретних и покретних ела-

стомерних лежишта ослања на бетонске стубове 

кружног пресека пречника 70 cm. Стубови су, у 

врху повезани гредама димензија 70x50 cm на 

конструкцији изнад Радничке улице, односно 

50x50 cm на конструкцији изнд  Паштровићеве 

улице.  

Основни материјал главне распонске конструк-

ције је челик квалитета S355Ј0, стубови и плоча 

су бетонски, бетона класе чврстоће C35/45, док 

су шипови итведени од бетона класе чврстоће 

C25/30. Примењена је арматура типа В500В. 

 

Слика 2. Изгледи конструкција моста (горе део-1: конструкција-1 доле део-2: конструкција-2) 
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3.  ИСПИТИВАЊЕ СТАТИЧКИМ  

ПРОБНИМ ОПТЕРЕЋЕЊЕМ МОСТА 

Конструкције пешачко-бициклистичког моста 

код ADA-MALL-а у Београду испитане су сходно 

захтевима важећег стандарда за испитивање 

мостова СРПС У.М1.046:1985 [5], током јуна 

2021. године., слика 3.  

Испитивање је извршила Лабораторија за кон-

струркције Грађевинског факултета Универзи-

тета у Београду, а сходно претходно припрем-

љеном и са надзорном службом и пројектантима 

усаглашеном Програму испитивања [3]. Про-

грамом испитивања предвиђено је испитивање 

статичким и динамичким пробним оптерећењем 

сходно [5], а што је  извршено уз асистенцију 

извођача објекта BAUWESEN d.o.o. Лазаревац, а 

у делу аплицирања пробног оптерећења, инста-

лације инструмената и осталих помоћних  

активнисти.  

Током статичког  испитивања конструкција 

вршено је мерење угиба конструкција и дилата-

ција (напрезања) у карактеристичним пресе-

цима.  

Током динамичког  испитивања  конструкција 

вршено је мерење дилатација (напрезања) и 

убрзања у карактеристичним тачкама обе кон-

струкције. Такође, спроведено је и регистровање 

убрзања за више сценарија кретања пешака 

(групе  пешака), као  и тзв. мерење амбијен-

талног одговора конструкција са регистровањем 

убрзања у карактеристичним тачкама конструк-

ција. 

Сходно стандарду [5], један од најрелевантних 

параметара за процену одговора мостовских 

конструкција током испитивања пробним  опте-

рећењем је поређење максимално  регистро-

ваних угиба конструкције са одговарајућим 

рачунским вредностима. У наредном се разма-

трања ограничавају на овај сегмент испитивања. 

Регистровање угиба конструкција вршено је у 8 

карактеристичних пресека, са диспозицијом 

мерних пресека приказаном на слици 4. 

 

 

Слика 3. Фотографија испитивања пешачко-бицкиклистичког моста код ADA-MALL-а  у Београд 
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Слика 4. Диспозиција мерних места мерења угиба конструкција током испитивања 

 

Слика 5. Диспозиција мерних места мерења угиба у попречном пресеку током испитивања 

У сваком од мерних пресека регистровање угиба 

конструкција, током фаза пробног оптерећења 

вршено је у две мерне тачке (лево и десно) изнад 

главних  носача  (или у блиским тачкама сходно 

могућностима услед аплицираног пробног 

оптерећења), слика 5. 

Регистровање (мерење) угиба вршено је приме-

ном геодетског нивелмана. Примењен је један 

од најпрецизнијих инструмената, дигитални 

нивелир SOKIA модел SDL30 са одговарајућом 

barcode летвом. На овај начин  остварена је 

резолуција очитавања угиба p=0.1mm. 

Оптерећивање конструкције спроведено је 

аплицирањем палета натоварених бетонским 

плочама појединачне тежине Ppalete = 15.0 kN. 

Током испитивања конструкција оптерећење је  
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сукцесивно аплицирано сходно Програму испи-

тивања [3]. На  слици 6 приказане су фазе са 

максималним пробним оптерећењем сваког 

поља испитиваних конструкција, Faza-6 и Faza-

12 пробног оптерећења, за лево односно десно 

поље континуалних носача, респективно. 

Из разлога ограниченог простора, анализиране 

су маскималне вредности угиба конструкција за 

наведене фазе са максималним оптерећењима 

сваког поља конструкција, фазе у којима се 

реализују максимални утицаји у главним 

челичним носачима и одговарајуће максималне 

вредности угиба. Максималне вредности угиба 

конструкција током испитивања пробним 

оптерећењем се реализују на мерним местима 

D3L/D3D и D6L/D6D  на левом односно десном 

носачу конструкција, сходно диспозицији 

мерних места, слика 4, а за фазе пробног опте-

рећења Faza-6 и Faza-12 сваке конструкције.  

На слици 7 су приказане фотографије фаза опте-

рећења конструкције-1 и конструкције-2 паса-

реле код ADA MALLa у Београду. 

У Табели 1 приказана је рекапитулација изме-

рених вредности на релевантним наведеним 

мерним местима где се очекују максимални 

угиби у одговарајућим фазама током испити-

вања пробним оптерећењем. 

A B C

1

Faza-12

4 3 2

D

Faza-6

A B C

1

Faza-6

4 3 2

D

Faza-12

 

Слика 6. Фазе максималног пробног оптерећења оба поља испитиваних конструкција  

 

    

Слика 7. Фотографије аплицираног оптерећења током испитивања конструкције-1 и конструкције-2 
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Табела 1.  Регистровани максимални угиби конструкција током испитивања пробним оптерећењем    

Максимално регистровани угиби током испитивања пробним оптерећењем  [mm] 

 Faza-6 пробног оптерећења Faza-12 пробног оптерећења 

 D3L D3D D6L D6D 

Конструкција 1 5.60 5.90 4.40 4.80 

Конструкција 2 5.60 5.50 4.40 4.30 
 

4. КОНТРОЛНИ ПРОРАЧУН 

4.1. Опис нумеричког модела конструкције 

Прорачун утицаја у одговарајућим пресецима 

конструкција моста спроведен је применом 

нумеричких модела креираних у фази пројек-

товања у софтверу за статичку и динамичку 

анализу конструкција Tower 8, [6]. Нумерички 

модели, конструкције-1 и конструкције-2, 

креирани су укључивањем најзначајних кон-

струкцијских елемената горњег и доњег строја 

слика 8. 

Челична конструкција горњег строја модели-

рана је, сходно пројектној документацији [2],  са 

два подужна главна носача међусобно круто 

повезаним  попречним носачима на одговара-

јућем растеру. Коловозна плоча пешачко-

бициклистичког моста није укључена приликом 

моделирања конструкција, највероватније из 

разлога методе извођења и без сигурности да ће 

се остварити спрезање главних носача са истом. 

Главни челични  носачи су ексцентрично осло-

њени на лежишне греде изведене на врховима 

стубова. Елементи челичне конструкције (глав-

ни и попречни носачи), моделирани су линиј-

ским елементима без међусобних ексцентри-

цитета. Ослањање главне челичне конструкције 

на лежишне греде моделирано је покрет-

ним/непокретним ослонцима у одговарајућим 

правцима, а сходно пројектној документацији 

[2].  

Конструкција доњег строја моделирана је 

детаљно, адекватно пројектној документацији 

[2]. Стубови конструкција (по два испод крај-

њих и средњиих ослонаца челичне конструк-

ције), који се ослањају на наглавне греде изнад 

шипова, моделирани су линијским елементима. 

Наглавне греде су адекватно моделиране плоча-

стим елементима с обзиром на однос њихових 

димензија у основи и висине. Модели су укљу-

чили и шипове испод стубова конструкција, 

укључивањем одговарајућих крутости тла, а што 

их чини детаљним и комплетним.  

Напомиње се да су лифтови у оквиру моста 

дилатирани и независно фундирани од главних 

конструкција моста, и нумеричко моделирање 

истих је спроведено независно. 

Пробно оптерећење, с обзиром да модели нису 

укључили коловозе пешачко-бициклистичког 

моста, спроведено је аплицирањем линијског 

оптерећења по елементима главних челичних 

носача. Аплицирано је линијско оптерећење 

интензитета  12.5 kN/m на дужини од 1.2 m, а 

што одговара  тежини  једне палете са  додатним  

 

 

Слика 8. 3D приказ развијених нумеричких модела конструкције-1 и конструкције-2 моста 
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оптерећењем укупне тежине 15.0 kN, а што је 

припадајуће оптерећење једног главног носача. 

Примењени начин моделирања пробног опте-

рећења је адекватан  Програму испитивања [3]    

с обзиром да су приликом оптерећивања нато-

варене палете постављане у два реда приближно 

центрично изнад главних носача конструкција. 

4.2. Резултати прорачуна 

Применом описаних нумеричких модела разви-

јених у програмском пакету за нумеричку ана-

лизу конструкција применом методе коначних 

елемената Tower 8, спроведен је прорачун 

утицаја за фазе пробног оптерећења конструк-

ција моста по теорији I-реда. Током нумеричке  

анализа је дефинисано тзв. аутоматско гене-

рисање мреже коначних елемената са димен-

зијом елемената  0.10 m.  

Приказани су нумерички резултати - угиби само 

за фазе максималних оптерећења (Faza-6 и Fazа-

12) у мерним пресецима у срединама распона D-

3 и D-6. У Табели 2 приказана је рекапитулација 

прорачунских вредности угиба на релевантним 

мерним местима (D3L / D3D), адекватно како су 

у претходној табели  приказане одговарајуће 

регистроване (мерене) вредности угиба у 

кључним фазама пробног оптерећења,  Fazа-6 и 

Fazа-12. 

Позитивне вредности угиба Табели 2 одговарају 

померањима надоле. На Слици 9 су приказани 

деформисани облици левих главних носача који 

одговарају Fazi-6 и Fazi-12, при чему су 

означене екстремне прорачунске вредности 

(mm), а које су врло блиске прорачунским 

вредностима на мерним местима D3L и D4L, 

Табела 2. На слици 9 су приказане екстремне 

вредности угиба левог главног носача обе 

конструкције моста сходно нумеричком 

прорачуну. Приказане екстремне вредности на 

дијаграмима на слици 9 су врло блиске 

нумеричким вредностима на мерним местима 

приказаним у Табели 2, што потврђује 

адекватност избора мерних места током испи-

тивања конструкција (при чему негативне 

вредности су из разлога што је позитивна 

оријентација вертикалне осе навише, а позитив-

ни угиби се реализују у смеру наниже). 

Табела 2.  Рекапитулација нумеричких вредности  угиба за релевантне фазе оптерећења 

Рачунске вредности максималних угиба за релевантне фазе испитивања [mm] 

 Faza-6 пробног оптерећења Faza -12 пробног оптерећења 

 D3L D3D D6L D6D 

Конструкција 1 12.349 12.349 9.654 9.656 

Конструкција 2 10.231 10.169 10.186 10.155 

 

     

Слика 9. Деформација левих носача консрукција са приказаним екстремним вредбистима угиба           

за Fazu-6 и Fazu-12 испитивања конструкције-1 (лево) и конструкције-2 (десно) 
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5. АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА ИСПИТИВАЊА 

Поређењем резултата испитивања са прорачун-

ским вредностима на мерним местима D3L/D3D 

односно D6L/D6D у Fazi-6 односно Fazi-12 које 

су приказане у Табели 1 и Табели 2, евидентно 

је да су регистроване вредности угиба значајно 

мање од одговарајућих прорачунских вред-

ности.  

У складу са детаљним описима развијених 

прорачунских модела обе конструкције како је 

приказано у претходном, јасно је да у моделима 

није укључена АБ плоча дебљине d2=10 cm која 

је изведена на префабрикованим OMNIA 

плочама дебљине d1=10 cm, па је укупна 

дебљина пешачког коловоза d=20 cm, слика 10.  

Практично, прорачун у оквиру пројектног 

решења [2] спроведен је на 'страни сигурности', 

без укључивања АБ плоче (пешачког коловоза). 

Овакав приступ је усвојен из разлога непознатих 

услова извођења и могућих  'зазора' који се могу 

очекивати приликом монтаже OMNIA плоча 

током извођења и може се сматрати адекватан у 

фази пројектовања, јер је спроведен уз значајане 

непознанице.  

Током извођења пешачког коловоза са пре-

фабрикованим OMNIA плочама, у истим изве-

дени су отвори d=12x12 cm, а на положајима 

пројектованих 'елемената за фиксирање'. 

Такође, на истим позицијама, на главним 

челичним носачима конструкција претходно су 

изведени (заварени) 'елеменати за фиксирање', 

слика 10. На свакој од OMNIA плоча, дужине 

220-240 cm, изведено је  по четири отвора, по два 

у осама главних челичних носача конструкције. 

'Елементи за фиксирање' према [2], изведени су 

од кутијастих профила 100x100mm дебљине 

зида t=5mm и укупне висине h=160 mm, пролазе 

кроз OMNIA плоче и улазе 60mm у АБ плочу 

која је накнадно изведена, слика 10. 

Сходно пројектним детаљима приказаним у [2] 

слика 10, а који су реализовани приликом изво-

ђења, као и установљеним односом регистрова-

них и прорачунских вредности максималних 

угиба конструкција у оквиру пасареле код ADA 

MALL-a евидентно је да је остварено значајно 

спрезање главних челичних носача конструк-

ције са АБ плочом коловоза пешачко-бицикли-

стичког моста.   

Практично, с обзиром да су реализовани макси-

мални угиби конструкције на релевантним 

мерним местима у Fazi-6 односно Fazi-12 

пририближно 50% мањи од одговарајућих 

рачунских вредности, истим је потврђен зна-

чајан ниво реализованог спрезања. 

6. ЗАКЉУЧАК 

У главним цртама приказано испитивање 

моста/пасареле код ADA MALL-а у Београду, са 

одговарајућим прорачуном и анализом резул-

тата, указује на неке значајне елементе испити-

вања конструкција, а што се апострофира у 

одговарајућој рекапитулацији у главним еле-

ментима приказаног испитивања предметних 

конструкција.  

Приликом извршења испитивања конструкција 

и елемената, поред адекватног избора мерних 

места и фаза оптерећења како би се исто 

спровело ефикасно, неопходно је извршити 

најадекватнији избор инструмената за регистро-

вање (мерење) одговарајућих деформацијских 

параметара и одговарајуће методе мерења. 

Примењени инструменти треба да имају 

адекватну резолуцију у захтеваном очекиваном 

опсегу величина које су предмет мерења.  

 

Слика 10. Детаљ OMNIA плоча и начина фиксирања пешачког коловоза на конструкцијама пасареле 
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Такође, изабрани инструменти и метода мерења 

морају поседовати висок ниво поновљивости 

приликом регистровања мерних величина.  

Приликом извршења мерења мора се остварити 

потребна брзина извршења, како би се испи-

тивање реализовало у предвиђеном времену. 

Како је приказано приликом статичког испи-

тивања конструкција у оквиру пасареле код ADA 

MALL-a, са значајним бројем мерних места и 

примењене методе мерења угиба, уз значајнан 

број фаза испитивања и релативно спор начин 

аплицирања оптерећења (практично једино 

остварљив у наведеним условима), иститивање 

може прилично дуго трајати. Сходно чињеници 

да је неопходно водити рачуна да се оваква 

испитивања морају реализовати током једног 

радног дана, неопходно је усагласити све 

наведене елементе. У овом смислу се наглашава 

чињеница да током извршења вишечасовних 

испитивања промена температуре може значај-

но утицати на резултате мерења, а што треба 

предупредити ефикасним извршењем испитива-

ња (спровођење мерења, аплицирање оптере-

ћења, и др.), а у неким случајевима спровести 

обимно мерење температуре испитиване кон-

струкције.  

Целокупана процедура испитивања, поред реги-

стровања деформацијских и осталих параметара 

конструкцијског одговора, укључује и адекват-

ну анализу резултата спроведених мерења. Исто 

подразумева и одговарајуће рачунске провере и 

поређења сходно одговарајућим стандардима, 

као у приказаном случају према стандарду [5]. 

За потребе пројектовања неретко се примењују 

прорачунски модели креирани 'на страни 

сигурности', а из разлога многих непознатих 

улазних параметара, а што се у фази израде 

пројектне документације може сматрати 

адекватним. Из наведеног разлога, током поре-

ђења регистрованог и прорачунског конструк-

цијског одговора, неретко се установи њихово 

значајно одступање, као у приказаном случају. 

Коначно, испитивање in situ конструкција и 

елемената има за циљ утврђивање реалног 

конструкцијског одговора, те има непроцен-

љиву вредност за унапређење многих аспеката 

конструкцијског инжењерства. 

Коначно, уколико се жели постићи већа саглас-

ност између регистрованог (установљеног 

приликом испитивања) и рачунског одговора, 

неопходно је прорачунски модел формирати 

укључивањем што је могуће више специфичних 

конструкцијских детаља анализиране конструк-

ције који могу партиципирати у прорачунском 

одговору, а у случајевима када се поседују 

резултати испитивања треба искористити 

податке који су последица  истих.  
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