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 ОРГАНИЗАЦИЈА МОНТАЖНИХ РАДОВА 

1. Увод  

 
Начини грађења објеката обзиром на технолошке поступке који се примењују у 

изградњи су: 

 класичан,  

 полумонтажни и  

 монтажни. 

 

Основне карактеристике класичног начина извођења радова су: 

 целокупно извођење објекта је на лицу места,  

 погодан је код градње мањих породичних зграда,  

 скуп је и дуготрајан начин градње,  

 радови зависе од временских услова... 

 

Основне карактеристике монтажног начина грађења су: 
 елементи објекта се израђују у фабрикама или погонима извођача па не зависи од 

временских прилика,  

 готови елементи се допремају на градилиште и монтирају на предвиђена места,  

 градња је бржа, 

 исплатљив за „серијску производњу“ тј. изградњу већег броја истих/сличних објеката,  

 потребна је одговарајућа механизација... 

 
Основни предуслов за примену монтажног начина грађења је  да оно буде економичније 

од класичног начина грађења и наравно да је један од начина да се грађевински објекти граде 

брже и јефтиније да се примени префабрикација делова конструкције објекта, у 

индустријским погонима, а да се затим готови елементи на градилишту само монтирају на 

предвиђеном месту. Поред поменутих предности монтажне градње над класичном су још: 

 лакше остварење бољег квалитета -префабриковани носачи, произведени у 

контролисаним условима и у квалитетној металној оплати имају стандардне димензије 

и уједначен висок квалитет уграђеног бетона,  

 у току префабрикације се примијењена оплата користи много чешће, па тиме и мање 

оптерећује јединичну цену производа,  

 велике серије појединих елемената дозвољавају већа улагања у квалитет оплате, што 

доприноси бољем архитектонском обликовању простора,  

 тежња да префабриковани елементи буду лакши (због транспорта и монтаже) утиче на 

значајно смањење попречних пресека те су конструкције естетски повољније 

обликоване, 

 елиминисање мртве сезоне и 

 монтажни радови омогућавају високу паралелизацију радова, јер је време остварења 

веза елемената неупоредиво краће од фазе неговања при очвршћивању (код класичних 

радова та фаза траје 3 - 7 дана), па се постижу укупно краћи рокови градње.  
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2. Класификација монтажних елемената 
 

Узимајући у обзир само тежину елемента и максималну носивост дизалице која је 

ангажована при монтажи, монтажни елементи могу да буду: 

 мали елементи  –дизалица може да их пренесе па место израде искључиво зависи од 

економичности, 

 средњи елементи –дизалица може да их пребаци са место на место само окретањем 

око себе, место израде је у близини њиховог положаја у конструкцији и 

 великие елементи –једна или две дизалице здруженим радом могу да их одигну уз 

покретање стрела за мали угао по хоризонтали или вертикали, обавезно се израђују 

поред места у конструкцији где ће бити уграђени уз обавезно разматрање полажаја 

дизалице и елемента. 
 

  

3. Методе извођења монтажних радова 
 

У зависности од редоследа монтаже елемената конструкције: 

 метода нарастања која подразумева монтажу објекта "одоздо навише" и 

карактеристична је за изградњу вишеспратних објеката, 

 метода диференцијане монтаже предвиђа монтирање конструкције по врстама носача 

(стубови, греде, главни и секундарни кровни носачи, или зидови па међуспратне 

таванице...) и усвојеним целинама објекта (брод хале, етажа стамбеног објекта са више 

ламела...), 

 комбинована метода обједињује претходне две водећи рачуна првенствено о 

максималној продуктивности монтаже заснованој на паралелизацији радова, при чему 

се монтирају групе истих носача на појединим сегментима,  

 комплексна метода осигурава монтажу, независно од врсте, свих носача 

конструкцијске целине (поља хале, етаже, итд.) и то тако да се прелазак радова на нови 

захват условљава завршетком монтаже на претходном,  

 монтажа подрастањем која даје могућност да се о већ монтиране носаче "обеси" 

конструкција. 

 

У зависности од сложености монтажних јединица: 

 монтажа елемената објекта подразумева префабрикацију конструкције на нивоу 

обичних елемената (стубови, греде, зидови, лукови, решеткасти носачи...), 

 монтажа делова објекта подразумева префабрикацију функционалних целина које 

својом тежином и габаритом не представљају ограничење за расположиву 

механизацију. У стамбеној изградњи то су комплетни санитарни и кухињски блокови 

(са уграђеним инсталацијама), а код мостова то су комплетна поља гредних носача 

заједно са дијафрагмама за укрућење и слично и  

 монтажа комплетних објеката која подразумева методу монтаже објекта из његових 

елемената или делова да би затим објект, као целина, био монтиран у пројектовани 

положај. Ова метода је примењена у монтажи антенских ступова и сличних грађевина, 

као и у изградњи неких подводних објеката који се граде на понтонима или у загатима, 

а затим спуштају у воду да би плутањем на њој били допремљени до мјеста гдје се 

потапају и трајно полажу на претходно припремљену подлогу.   
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4. Организација извођења монтажних радова 
 

Организација извођења монтажних радова обухвата: 

 организацију израде (производње) монтажних елемената, 

 организацију складишта, 

 организацију транспорта и  

 организацију саме монтаже. 

 

Организација израде (производње) монтажних елемената зависи од начина производње и 

разликујемо: 

 производњу на градилишту, непосредно поред места на коме се елеменат и монтира, 

 производњу у погону за производњу елемената у саставу градилишта и  

 производња у производној хали, а елементи се транспортују до места уградње. 

 

Организација складишта зависи од типа складишта, а оно зависи од тога где се елементи 

производе може бити: 

 централно –елементи се поризводе у бетоњерци/фабрици и 

 градилишно –елементи се производе на самом градилишту.  

На складишту се обављају следеће операције: 

 пријем и истовар елемената, 

 сортирање елемената,  

 провера димензија и фабричких ознака, 

 припрема елемената за монтажу, поправка и чишћење елемената на делу споја, 

 обележавање тежишта, тежина и места за захватање уколико то није урађењо 

приликом израде елемента и  

 утовар у транспортна средства ради одвоза на монтажу. 

 

Приликом распореда елемената треба водити рачуна да су сви елементи у зони 

дејства дизалице и то тако да су најтежи лелементи најближе дизалици. 

 

Организација  транспорта монтажних елемената обухвата транспорт од места производње 

до места монтаже. Према месту израде и монтаже транспорт је: 

 унутрашњи по градилишту и  

 спољни -путевима, железницом. 

Избор начина транспорта и врсте транспортних средстава зависи од габарита и 

тежине елемената и расположиве путне мреже. За елементе који су већи од прописаног 

габарита (мах ширина 2,5м, висина 4,5м и дужина 18м) потребно је обезбедити посебну 

дозволу. 

Оптимална организација транспорта се постиже када се монтажа врши непосредно са 

возила („са точкова“)  али захтева синхронизован рад, без застоја. Предности су нема 

складиштења на градилишту, један истовар мање, бржа монтажа...  

Сви елементи при транспорту треба да буду посебно обезбеђени како не би дошло до 

њиховог оштећења или претурања, односно угрпжавања сигурности возила и осталих 

учесника.  
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5. Пројекат организације монтажних радова 
Иако спадају у групу главних радова монтажни радови, својом комплексношћу и значајем за 

успешност завршетка пројекта, намећу потребу детаљног приказа поступака и неопходних 

мера од чије примене зависи њихово ефикасно и сигурно извођење. Као део техничке 

документације пројекат о извођењу монтажних радова садржи: 

 Технички опис извођења монтажних радова са освртом на анализу својстава 

конструктивног система,  

 Табеларни преглед монтажних носача  

 Проверу носивости префабрикованих елемената за статичке утицаје, у свакој фази 

производње, транспорта и монтаже,  

 Доказ носивости усвојених средстава за монтажне радове,  

 Састав радне бригаде за монтажне радове са прецизним описом радних задатака,  

 Списак прибора и опреме за монтажу са прорачуном њихове носивости и доказом 

коефицијента сигурности, као и детаљима за израду нестандардних делова,  

 План примене мера заштите на раду са плановима помоћних и радних скела, као и 

описом рада на монтажи сваке врсте носача,  

 Шему одлагања носача са унетим ознакама позиције носача и броја носача (за случај 

више носача одложених у пакету) и приказом редоследа монтаже по фазама рада и 

врстама носача и  

 Остале прилоге који ближе одређују неке од наведених ставки.  

При пројектовању редоследа монтаже елемената треба водити рачуна и о томе: 

 Да монтирани део конструкције буде у статички и динамички стабилној 

конфигурацији,  

 Да усвојени редослед монтаже осигурава континуирано одвијање радова са приближно 

истим режимом рада (лака, средња, тешка монтажа), и  

 Да се монтажом носача отвара што је могуће већи фронт рада другим групама радова, 

како би паралелизација производних процеса била што већа.  

Посебно важан графички прилог је шема монтаже носача с обзиром да даје сумарни приказ 

фронтова рада, примењене механизације, положај стојних тачака дизалица и назнаке дужина 

дохвата за групе носача итд. Шема монтаже је сложен цртеж на којем, у основи и 

карактеристичним пресјецима, треба приказати између осталих садржаја и: 

 Диспозицију градилишних путева са назнаком трајекторија кретања транспортних 

средстава до привремених депонија, односно до места монтаже допремљених 

елемената,  

 Диспозицију суседних објеката са означеним висинским котама и удаљеношћу од 

дизалице када је она у радном положају,  

 Основу објекта која се монтира са основним котним линијама (код објеката на 

степенасто засеченим теренима неопходне су и висинске коте, па самим тим и ознаке 

величине успона дуж транспортних путева),  

 Ознаке редоседа монтаже са карактеристичним шемама захваћања једног или више 

носача на свакој од типичних стојних точака дизалице (редослед стојних тачака дуж 

трајекторије кретања дизалице и редослед монтаже на типичним тачкама).  

 

   


