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МОСТ НА РИЈЕЦИ ТАРИ КОД БУДЕЧЕВИЦЕ

„Брда се за тренутак спојише 
и вратише

свако на своје мјесто ...

Како тада тако и данас 
У народу оста вјеровање 

да су мост људи изградили”
Зоран Раонић, „Како је грађен мост”

Мост преко ријеке Таре код Будечевиде био је и остао честа тема и ин- 
спирација многих пјесника, књижевника, сликара, фотографа, филмских 
посленика, новинара, публициста, путника пролазника... У вези са његовом 
изградњом и спајања двије обале испредале су се многе приче, од којих су 
неке досезале до легенде. Многи догађаји и људске судбине везане су за овај 
мост и његову околину.

О мосту на Тари његов пројектант Мијат Тројановић је рекао „најчешће се 
говори као о најљепшем, једном од највећих и уопште, лијепе му се етикете и 
епитети који бацају у засјенак једну најважнију чињеницу. Наиме, мост на Тари 
је јединствен грађевински подухват у свијету, који никада више не може бити 
надмашен, не само по висини скеле, него и по средствима којима је изведен. 
Висина коју мост премошћује, распон лука, дужина коловозне траке, и многи 
његови некадашњи рекорди надмашени су, али у историји грађења мостова 
овај ће остати као примјер како се и са најоскуднијим, такорећи примитивним 
средствима, може извести подвиг свјетских димензија”.1 Ова оцјена пројек-

1 Витомир Николић, Прича о мосту - 40 година страдања и љепоте, „Побједа”, Подгорица, 
четвртак 17. јул 1980. (интервју са пројектантом моста проф. др Мијатом Тројановићем).
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танта о мосту који га је сматрао својим, најдражим дјелом је цјеловита да јој се 
мало шта може додати и одузети.

Међутим, и поред свега наведеног о изградњи моста недовољно се зна. 
О томе је често говорено али не и писано у стручној и научној литератури. 
Изузетак су предавања и објављени рад пројектанта Мијата Тројановића.2

Предмет нашег интересовања је подизање овог моста и његов значај као 
привредног објекта. Припремајући књигу докумената о Пљевљима и пље- 
ваљском подручју између два свјетска рата, прикупили смо архивску грађу о 
мосту љепотици, из које ћемо саопштити најважније податке.3

У четвртој деценији 20-ог вијека изграђен је државни пут бр. XXVII 
Шавник-Жабљак-Пљевља. Недостајао је само мост преко ријеке Таре да се 
Црна Гора и Приморје, односно Зетска бановина повежу и приближе уну- 
трашњости Краљевине Југославије.

Др Марко Кожул, министар грађевина у писму министру финансија из 
јуна 1936. изложио је потребу грађења три велика моста: преко ријеке Тисе 
код Жабља, дужине око 400 м. ради везе Бачке са Банатом у вредности око 
37 милиона динара; преко Саве код Босанске Градишке, дужине око 240 м. 
ради везе Јужног Приморја са Славонијом у вредности 23 милиона динара и 
преко Таре код Будечевице, дужине око 320 м. ради везе Зетске бановине са 
центром државе, у вредности око 8 милиона и 200 хиљада ондашњих дина- 
ра, што је укупно износило око 68 милиона и 200 хиљада динара. Министар 
финансија, увидевши и сам потребу ових мостова, а у сагласности са Еко- 
номско-финансијским комитетом, у одговору од 22. маја 1936 год. извије- 
стио је да ће за исплату изградње ових мостова у наредном државном буџету 
обезбедити потребну суму од 14.372.570 динара и да грађење ових мостова 
неће у буџету за 1937/38. г. изазвати повећање буџетских расхода. Истовре- 
мено министар финансија је предочио Министарском савету да начелно ре- 
ши:

1. да се у наредних пет државних буџетских година, односно до коначне 
исплате, а почев од буџетске 1937/38. г. уноси годишње по 14.372.570 
динара за изградњу ова три моста;

2. да се међу домаћим фирмама распише конкурс и закључи уговор за 
пројектовање и грађење ових мостова, с тим да се набавка гвоздених 
конструкција може делимично или потпуно извршити и у иностран- 
ству.

2 Мијат С. Тројановић, Мост на Тари, објављен у књизи овог аутора: Мостови од армира- 
ног бетона и пренапрегнутог бетона до 1960, Завод за издавање уџбеника СР Србије, Београд 
1968, стр. 185 - 209.

3 Архив Југославије, Министарство грађевина, ф. 1208, 1209 (у даљем тексту наводиће- 
мо само број и датум одговарајућег акта).
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Министарски савет на својој сједници од 12.јуна 1936. год. усвојио је 
предлог министра грађевина. На основу ове одлуке, министар грађевина је
18. августа 1936. год. у „Службеним новинама” Краљевине Југославије обја- 
вио међународни конкурс за изградњу мостова. Општи финансијски услови 
за градњу моста су били:

1. Друштво-предузеће одобрава Министарству грађевина кредит у ви- 
сини коштања радова.

2. За подлогу - гаранцију тог кредита Министарство ће поступно изда- 
вати Друштву специјалне државне бонове у динарима према набавци 
материјала и изградњи.

3. Рок одобреног кредита утврђен је био на 5 година са каматом од 6%. 
Министарство се обавезало да за сваки поједини посао уноси у од- 
говарајуће буџете потребне износе за исплату рата.

Поред општих финансијских услова у Министарству грађевина израђе- 
ни су и специјални услови за израду моста: дужина 313 м, ширина према 
типу III оптерећења, коловоз на мосту, нивелета моста, положај моста у си- 
туацији, радови које треба извршити, израда навоза, избор материјала, нор- 
ме, прописи и услови. Конкурс је закључен 20. октобра 1936. год. Комисија 
Министарства грађевина и Министарства финансија прегледала је предмете 
и предрачуне израђене од стране Министарства грађевина и понуде са ски- 
цама фирми које су учествовале на конкурсу. Пројекат и апроксимативни 
предрачун за мост израђен је у Министарству грађевина још 1935.год. по 
цијенама из те године. Како су се цијене у међувремену промијениле и унете 
и неке нове ставке комисија је констатовала да је предрачунска сума од 8 
милиона и 200 хиљада динара мала. На основу решења Министарства гра- 
ђевина од 23. децембра 1936. чланови комисије позвали су све фирме, уче- 
снице на конкурсу, ради преговора. У појединачним разговорима од 11. до
15. јануара 1937. представницима сваког предузећа саопштено је да су по- 
нуђене цијене високе и да понуде не одговарају у свему условима конкурса, 
те да понуђене количине и цијене сведу до крајњих могућности пошто ције- 
на са каматом за сва три моста не може да пређе предвиђену суму од 70 
милиона динара.Учесницима конкурса остављен је рок за подношење де- 
финитивних понуда. Нове понуде отворене су 8. марта 1937. год. Пажљиво 
су разматране понуде финансијске и техничке природе и поново је конста- 
товано да ти одговори још нијесу довољни да би се могли повољно оцијени- 
ти. На основу свега овога, комисијаје 18. и 19. мартате године поново позва- 
ла сва предузећа и ставила им примедбе и питања на њихове досадашње 
предлоге да их до 1. априла 1937. г. ускладе са захтјевима Комисије. На основу 
добијених одговора од свих предузећа, Комисија је 13. априла 1937. дошла 
до следећих закључака:
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1. са техничког гледишта условима конкурса одговарају мостови од чели- 
ка на Сави и Тиси и од армираног бетона на Тари,

2. са финансијског гледишта све понуде извела је у динарима водећи рачу- 
на о девизном тржишту те да се у уговору за изградњу могу уговарати 
исплате у њемачким маркама путем клиринга умјесто само у динари- 
ма. Комисија је узела у обзир и повећање цијене радне снаге и грађе- 
винског материјала, посебно челика, те да би сваки нови конкурс или 
лицитацијадонела држави штету, јер би нове понуде биле неповољније 
па би можда довеле у питање и изградњу самих објеката.

3. За изградњу армиране бетонске конструкције преко ријеке Таре као 
најповољнија понуда је одређена понуда „Радне заједнице” у којој 
учествују домаћа предузећа: „Антоновић”, „Стуб”, „Марић” за све 
грађевинске радове и монтажу и страно предузеће „Јухо” за испоруку 
челичних конструкција „кредитирајући делимично исту и омогућа- 
вајући својим планом плаћања домаћим предузећима према буџетским 
кредитима за готово и без камате”.

У закључку комисија је предложила да се са „Радном заједницом”, 
„Антоновић”, „Стуб”, „Марић”, „Јухо” закључи уговор, а да се осталим 
предузећима:”Предузимач”, „Јелшинград”, „Брод”, „Јошаница” и „Јасени- 
ца” врате положене кауције, пошто њихове понуде нису прихваћене.

После подношења овог комисијског извештаја Министарству грађеви- 
на приспело је пет представки предузећа чије понуде нису биле прихваћене, 
међу којима и данског посланика из Букурешта. На захтев министра, коми- 
сија је разматрала приговоре и 18. маја 1937. поднијела допунски извјештај 
у коме се каже да комисија у свему остаје при свом ранијем извјепггају и 
предлозима од 13. априла, предлажући поново да се поменути извештај до- 
стави Привредно-финансијском комитету министра ради доношења одго- 
варајуће одлуке. Привредно-финансијски комитет 29. маја 1937. је донио 
одлуку по питању изградње мостова на Сави, Тиси и Тари, да се распише 
нова лицитација у сарадњи са Министарством финансија. О овој одлуци 
обавјештен је др. Милан Стојадиновић, предсједник Министарског савета.

Због установљене хитне потребе подизања моста преко Таре, јер је 
привремени мост несигуран, Привредно-финансијски комитет на сједници 
од 8. јуна 1937. модификовао је своју првобитну одлуку да се мост на Тари 
одмах уступи најповољнијем понуђачу и да се за изградњу два друга моста 
распише нова јавна лицитација.

Пошто је најповољнија понуда за израду бетонског моста преко ријеке 
Таре поднијело домаће предузеће „Антоновић А.Д.” из Панчева, из „Радне 
заједнице”: „Антоновић”, „Марић”, „Стуб”, „Јухо” за 9.580.183 динара, сходно
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одлуци Привредно-финансиског комитета приступљено је закључивању 
уговора са предузећем „Антоновић А.Д.” из Панчева.

Грађевинско индустријско предузеће „Предузимач А.Д.” 16. јуна је 
уложило приговор министру грађевина на рад комисије за избор извођача 
радова. Приговор се заснивао да фирма „Јухо” није дала прописану понуду 
на лицитацији од 20. октобра 1936. и да је понуда фирме „Антоновић А.Д.” 
примљена накнадно када је могла да се сазна цијена осталих понуђача, за- 
тим да није положила кауцију, да није осталим понуђачима читана њена пону- 
да, што значи да ова фирма није учествовала у лицитацији.

Помоћник министра иностраних дела Краљевине Југославије 23. јуна
1937. подсјећа министра грађевина да је понуда југословенског предузећа 
„А.Д.Предузимач”, чији су акционари и два велика данска предузећа била 
најнижа и да је послије накнадних разговора још била снижена тако да су 
испуњени сви тражени услови да јој се повјере послови.У вези са тим дан- 
ски посланик Биринг и дански отправник послова у Београду Мирнер су 
неколико пута интервенисали у корист фирме „Предузимач” код министра 
грађевина, код предсједника Министарског савета г-дина М. Стојадиновића 
и код министра финансија Душана Летице, са увјерењем да ће се овој фирми 
повјерити послови. Међутим, изградња моста повјерена је фирми „Антоно- 
вић” која је, сматра се, поднијела понуду послије рока и није учествовала на 
лицитацији. Стога, каже се даље у наведеном акту, понуду ове фирме иза 
које стоји њемачка фирма „Јухо” не би требало узети у обзир, већ најпо- 
вољнију понуду „Предузимача А.Д.” из Југославије. Акције овог друштва 
посједују двије данске фирме како је иначе случај и са другим акционар- 
ским друштвима у Југославији.

Након ове притужбе министар грађевина актом бр. 26096 од 8 јула 1937. 
обратио се Министарском савету у коме је изложио активност око расписа- 
ног конкурса и лицитације за изградњу мостова преко Тисе, Саве и Таре, те 
да се сада због хитности приступа само изградњи моста преко Таре на др- 
жавном путу 27. Пљевља-Шавник. Као најповољнији понуђач изабрана је 
фирма „Антоновић А.Д.” из Панчева за суму од 9.229.420 дин. Према плану 
мост је требало да се изгради за 30 мјесеци од дана саопштења рјешења по 
уступању посла и динамиком исплате од октобра 1937. до децембра 1939. 
Касније је рок изградње и исплате помјерен прво до фебруара а потом до 
октобра 1940.

Након сагласности Министарског савета и њиховог председника др. 
Милана Стојадиновића 7. августа 1937. сачињен је уговор за градњу моста. 
За владу Југославије уговор је потписао др. Марко Кожул, министар грађе- 
вина, а за фирму „Антоновић А.Д.” Ћорђе Антоновић. Уговор од 38. члано- 
ва, изложен на 21. страну детаљно је регулисао поступак и ток изградње 
моста.
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Извршење уговорених радова договорено је да се изведе под руковод- 
ством Министарства грађевина; обавезна кауција износила је 512.000 дин; 
рок градње утврђен је на 30 мјесеци од дана потписа уговора; програм радо- 
ва који је требало поднијети у року од мјесец дана; план конструкције и 
статички прорачуни треба да буду према југословенским стандардима, или 
ако их нема према страним прописима; детаљне планове за извршење свих 
појединачних радова; обрачун и нацрте извршених радова и статички про- 
рачуни; сагласност радова са плановима; измене у пројекту, јединичне ције- 
не и дефинитиван обрачун са извођачем; извођење и цијена непредвиђеног 
посла; употреба и испитивање материјала према списку и прописаним норма- 
ма; оправдано продужење рока; однос фирме према надзорним властима, 
укључујући и одређивање лица која ће комуницирати са Министарством; 
ангажовање подпредузимача; надзор, односно обавеза постојања надзорне 
секције која је овлашћена да води грађевински дневник и грађевинску књи- 
гу; обавезу извођача да Министарству стави на располагање по три пример- 
ка фотографских снимака од сваког карактеристичног мјеста или фазе рада 
и стаклене плоче (негативе) свих снимака; да обезбеди несметано одвијање 
јавног саобраћаја и одржавање телефонских, телеграфских, водоводних и 
других инсталација и градилишта; осигурање радника и минималних над- 
ница (за НКВ раднике старије од 18.година 1,80 дин на час); напредовање 
радова, укључујући и надокнаду штете држави ако дође до раскида уговора 
због неквалитетне грађе; заштиту стечених права, односно спорова за чије је 
решавање надлежан министар грађевина; пробно оптерећење које ће извр- 
шити комисија Министарства; уређење евентуално нађених предмета од 
историјске и материјалне вриједности који припадају држави; колаудацију- 
званични преглед грађевине, односно урађеног посла ради провјеравања да 
ли он одговара уговору и обрачун извршног посла; обавезу уклањања скеле, 
инсталација, бараке и преосталог материјала по завршетку радова, односно 
колаудације; рок гаранције у трајању од 1 године; суперколаудације после 
истека рока гаранције; обавезу подношења мјесечних ситуација извршених 
радова према цјеновнику који је саставни дио уговора и програм финанси- 
рања моста у 18 рата од октобра 1937. до фебруара 1940.

Премачлану 35. саставни дио уговора су приложена документа (цјенов- 
ник радова, лицитациона понуда коју је извођач поднио на конкурсу заједно 
са свим прилозима, прилози норми и прописа који су у важности) и спорови 
за које је надлежна Комисија Министарства грађевина, односно надлежни 
суд Краљевине Југославије.

Уговор о градњи моста састављен је у три примјерка од којих су два 
остала у Министарству грађевина а један код извођача. По прегледу и одо- 
брењу Врховног државног правобранилаштва уговор је допуњен са мањим 
детаљима. Након тога уговор је разматрао и одобрио Министарски савет.
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Потом је извођач радова приетуиио реализацији Програма рада који је сачи- 
нио 22. фебруара 1937. године. Према овом програму динамика радова била 
је слиједећа:

1937. израда пројекта, припремни радови, набавка грађе и почетак зе- 
мљаних радова.

1938. израда свих објеката.
1939. монтажа челичне конструкције и остатак радова на вијадукту.
1940. армирано-бетонска коловозна конструкција на челичној кон- 

струкцији, израда коловоза на дужини цијелог објекта .Предаја моста у са- 
обраћај.

О изградњи моста сачувана је обимна документација. Прије свега на- 
водимо техничке цртеже моста и појединих ситуација, цртеже профила 
пресјека и статичких прорачуна моста, стубова, лукова, коловозне трасе, 
прилаза, скела, стијена на које се мост везивао итд. Укупно је сачуван 51 
цртеж, чији списак дајемо у прилогу. Изградњу моста пратила је обимна 
финансијска и друга документација: технички извјештаји уз пројекат моста, 
предрачун за мост; предрачун непредвиђених радова, цјеновник радова, 
рјешење о ступању посла, специјални услови за израду коловоза од ситне 
коцке, специјани услови за радове при изради путева са цеметним бетоном, 
списак норми и прописа као прилог условима за израду три велика моста са 
налозима, специјални услови за израду моста и ситуације са подужним и 
попречним профилима. Пројекат, односно скуп пројеката за изградњу моста 
урадио је проф. др Мијат Тројановић у свом бироу, од којих смо неке сними- 
ли и припремили за објављивање.4

4 Мијат С. Тројановић, рођен је у Београду 1902. године где је завршио основну школу, 
потом Трећу мушку гимназију и Грађевински одсек на Техничком факултету 1925. По завр- 
шетку студија шест мјесеци борави на стручном усавршавању у Бечу и десет мјесеци у Пари- 
зу. У Паризу је потом двије године радио као инжењер конструктор. По повратку у земљу, од 
1930. до 1935. био је  пројектант а потом и шеф бироа наградилишту мостакраља Александра 
Карађорђевића преко Саве у Београду. По завршетку изградње овог моста оснива сопствени 
биро у коме пројектује мостове од армираног бетона, који су добијени као прве награде на 
конкурсима Министарства грађевина. Најзначајније дјело из тог периода, а вјероватно и уоп- 
ште је мост на ријеци Тари за когаје пројекте завршио фебруара 1937. године.

Доказани таленат, истраживачки дух и предан рад сврстава га у ред наших најистакнутијих 
грађевинских стручњака, између два рата и касније. Његови објекги били су познати и ван граница 
нашеземље. Од 1941. до 1945. провеојеузаробљеничким логоримау Њемачкој гдје је био предавач 
на „Трибини за анимирање у отпору”. По повратку у земљуједанје од гпавнихстручњакау Мини- 
старству грађевина и Министарству саобраћаја. Као истакнути стручњак 1947. изабранје заванред- 
ног, а 1949. за редовног професора Грађевинског факултета у Београду. Предавао је Бетонске мосто- 
ве и Технологију бетона и једно вријеме и Бетонске водојаже и Испитивање конструкција. Уз његово 
име стоји даје био одличан предавач и педагог. Предавања су му била оригинална и по композицији, 
по градиву и по његовој обради. Кроз теоретски и практичан рад студенте је оспособљавао за ин-
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У току изградње моста вршеие су дјелимичне измјене у идејном пројек- 
ту, као што је издизање нивелете моста за 2,40 м, измјена трасе на мосту и на 
прилазним путевима на обје стране, чиме се добила повољнија и краћа тра- 
са пута и бољи прилази мосту. Ове измјене повећале су трошкове изградње 
за 727.638 динара.

Главни пројектант моста Мијат Тројановић 18. маја 1938. отпочео је 
ревизију моста док је његова изградња још увијек била у току. Резултат тога 
је 16 нових техничких цртежа, чији смо списак такође навели у прилогу.

Извршени радови исплаћивани су према привременим обрачунским 
ситуацијама од 5. јуна 1938. до 7. новембра 1940. Укупно постоји 17 при- 
времених ситуација обрачуна. Према посљедњој привремено обрачунској 
ситуацији укупне исплате су износиле 11.118.329 дин, што је скоро 2 милио- 
на више од договорене суме. У оквиру 37 ставки детаљно су описани извр- 
шени радови. Имајући у виду да су због климатских услова грађевински 
радови завршавани крајем мјесеца октобра претпоставити је да је ово по- 
сљедњи обрачун за ту грађевинску сезону. Како је априла слиједеће 1941. 
године Њемачка са својим савезницима војнички напала Југославију и тиме 
отпочео Други свјетски рат у нашој земљи, претпоставити је да је 17-та 
привремена обрачунска ситуација посљедња која је урађена.У суштини мост 
је већ био изграђен. Преостало је да се ураде завршни пратећи послови око 
моста са једне и са друге стране и да се демонтира скела, што је онемогући- 
ла прво зима а потом Други свјетски рат.

* * *

Пројектант Мијат Тројановић урадио је и објавио т.з. катастар Моста на 
Тари 1938-1940., из кога наводимо основне податке о мосту и доносимо 
неколико фотографија које су снимљене у току његове изградње.5

Основни подаци о друмском мосту од армираног бетона су: дуг око 370 
метара, широк 5,50 м , коловоз моста је на надморској висини 805,94 - 811,28 
м, кота средње воде ријеке под мостом је 657,00 м, висина моста је 150 м,

дивидуални практични рад. Инаугурисао је нову модерну школу конструкције бетонских мо- 
стова, о чему сведоче бројне генерације његових ђака који су постигли запажене резултате у 
земљи и иностранству. На бројним научним скуповима у земљи и иностранству поднио је 
велики број оригиналних реферата и саопштења. Аутор је четири књиге о мостовима. Шезде- 
сетих година формирао је пројектантску групу Тројановић - Даријевић - Гојковић која је про- 
јектовалау земљи и иностранству. Био је почасни доктор Универзитета у Београду. Умро је  и 
сахрањен у Београду 1984. године (Споменица Грађевинског факултета у  Београду, Београд 
1986).

5 Види напомену број 2.
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средња дебљина коловозне плоче је 22 см, на делу великог отвора мост је 
прав са хоризонталном нивелетом, а на делу малих отвора мост је у у хори- 
зонталној кривини и у нагибу 2%, распон великог лука је 116 м, а малих 
лукова је 44,08, дрвена скела система Корај у великом отвору била је висока 
141 м.

Тројановић у свом опису песнички доживљава своју грађевину и ријеку 
испод ње: „Врлетни кањон реке Таре мост премошћује на јединственом ме- 
сту по дивљој лепоти природе, на вртоглавој висини од 150 м изнад огледала 
воде. Ту се Тара пробија кроз огранке планинског масива Дурмитора. Хучи 
под мостом бистра и хладна, а путници застају на мосту и посматрају ве- 
личанствен призор. Ту је човек успео да обузда сурову природу и наметне јој 
своју вољу. За мост се у том крају чује, у духу народног песништва, „Мост у 
тарским стијенама”... и „Бетон у облацима.”

Према конкурсу право на признавање плаћања вишка радова могло је 
бити само 3% од прорачунске суме у поднетој понуди.

Понуде предузућа за добијање радова на расписани конкурс према идеј- 
ном пројекту, предмеру и прорачуну са списком радова биле су:

1. „Предузимач А. Д.” (Данци)...................................9.673.078 динара
2. „Јелшинград” (Цајс)................................................ 9.661.110 динара
3. „Јошаница А. Д” (Раденковић-Јокосимовић) .... 14.339.194 динара
4. „Антоновић А. Д” (Антоновић)............................ 9.212.818 динара

Изградња моста поверена је предузећу „Антоновић А. Д.” из Панчева 
као најповољнијем понуђачу. Пројектант је, наводи Тројановић, настојао да 
увери надлежне у Министарству грађевина да се прошири коловоз моста 
прописног 5,50 м уз незнатно повећање трошкова коштања изградње моста, 
што није прихваћено. Последице тога, наводи Тројановић, одмах су се по- 
казале. При сусрету два већа камиона се не могу мимоићи нормално.

Мост на Тари има четири карактеристике:
1. Преко моста прелази релативно густ саобраћај и велика фреквенција 

возила.
2. Преко моста прелазе велика стада стоке и запрежних кола са сточном 

храном, што отежава саобраћај.
3. „Несвакидашњи призор и привлачну лепоту тог краја, с панорамом 

испод себе од 150 м по дну кога вијуга дивна река, што одушевљава 
туристе ради чега застају на мосту.”

4. У хоризоталној кривини на делу вијадукта па се дешава да се не мора- 
ју благовремено видети они који долазе један другом у сусрет.

Проф. Тројановић пише да је првобитно пројектована траса на целој дужи- 
ни моста билаправа. При отварању градилишта Министарство грађевина је,
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наводи Тројановић, променило трасу, ради бољег прилагођавања приступног 
пута брдском терену на лијевој страни ријеке.

На ћувику на лијевој страни указала се велика пукотина у стијени. Ради 
њеног санирања на захтев пројектанта позван је проф. Луковић, познати гео- 
лог, да прегледа стену на том месту и да да стручно мишљење о фундирању 
опорца великог лука. Након детаљног прегледа установљено је да је из вели- 
ке пукотине под будућим опорцем потребно рашчистити крш, и потом пу- 
котину испунити-пломбирати бетоном, што је и урађено. У време заједнич- 
ког прегледа тог места стена ј е била минирана на коти 774,70 м. У току ноћи 
кањоном се проломио прасак, након чега се добар део стене одвојио и сур- 
вао у реку. Разлози су били: поремећај постојећег стања и растресање стене 
минирањем и температурна разлика стене између дана и ноћи. Након са- 
гласности експерта, надзора, пројектанта и предузимача опрезност је нало- 
жила да се опорац смести у стени 4 метра дубље него што је првобитно било 
предвиђено. Због тога се распон великог лука од предвиђених 112 м повећао 
на 116 м. За пројектанта је то значило поновно пројектовање великог лука и 
свега што је у вези са њим.

Промене фундирања опорца великог лука, са попуњавањем пукотине на 
ћувику и условљеним повећањем распона великог лука изазвало је поску- 
пљење моста за око два милиона динара .

Велики проблем на мосту, истиче Тројановић, била је скела под великм 
луком, као и скеле малих лукова са економског аспекта. Пројектант се при 
пројектовању одлучио за дрвену скелу типа Корај, па је извођачу при добија- 
њу посла саветовао да за изградњу скеле ангажује познатог швајцарског струч- 
њака за високе дрвена скеле у дубоким врлетима, Кораја који је у тим посло- 
вима имао велико искуство. Висина скеле у великом отвору износилаје: 803,67- 
662,40=141,27 м; средња кота нивоа воде ријеке Таре је на коти око 657,00 м, 
кота нивете моста на хоризонталном делу великог лучног отвора је 805,97 м , 
коловоз моста је на 148,97 м над средњом водом ријеке а наслон ограде на 
150,09 м. Пре израде терен је обишао и Корај отац, иако већ у годинама, да на 
лицу места извиди ситуацију и посаветује сина који је после преузео послове 
руковођења израде скеле. Штавише и велика и мале скеле ручно су тесане од 
смрча из непосредне околине (24 км одатле). Везе скела биле су искључиво 
помоћу завртња са крутим и великим подложним плочицама. Монтирање ске- 
ле била је смртна опасност:”Корај је имао јуначко срце, да се у примитивној 
корпи, произвољно обешеној о ракље на врху стене, лебди тако над провали- 
јом”. Сва грађа је пажљиво означена пре монтирања. Велика скела монтирана 
је за шест мјесеци од јесени 1939. до прољећа 1940. године. За њену изградњу 
употријебљено је 650 м3 грађе. „Тако скројену грађу скеле, са избушеним ру- 
пама за завртање, монтирало је неколико на брзу руку приучсних сеоских мла- 
дића из тог краја, који никада пре тога нису ни чули за такве скеле, а камоли их
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видели и градили. У опанчићима од козје коже с длаком са спољне стране ти 
неустрашиви горштаци верали су се по скелама смело, без вртоглавице, и мон- 
тирали штап по штап, полако али истрајно и сигурно. Прво време су се везива- 
ли појасевима, на наваљивање одговорних за њихове живот, али су после кра- 
ћег времена од тога одустали јер им је то сметало при раду”. Прибележено је 
да су ти храбри младићи били: Штефан Масанд из Војводине, Радоје Бојовић 
с Његовуђе и Љубо Роћен мештанин. Само је био један несрећан случај, пла- 
ћен људским животом. Било је то, вели Тројановић, приликом монтирања де- 
сног великог стуба скеле када је један радник стајао на привременој платфор- 
ми дрвене незаковане скеле. Због случајног покрета руке, што је иначе био 
уговорени знак за спуштање кабл краном, три вреће цемента су несинхрони- 
зовано удариле у незаковане даске, а ове радника на њима одбациле на стене у 
дну скеле.

Гранулат (ситни песак, крупни песак, и шљунак) алувијалног порекла узи- 
ман је из дебеле наслаге ријеке Таре у непосредној близини моста. Бетон је 
справљан са цементом специјалом из фабрике, Далмација” у Солину крај Сплита.

Електричном струјом градилиште је напајано из парне локомобиле, 
прикључене динамо машином коју је извођач допремио из Панчева. На 
електрични погон радиле су: бетонске мешалице, дизалице, лаки кабл кран 
за преношење мањих терета, углавном грађе при монтирању скеле и др. Стру- 
јом је напајан и електромотор, спојен са винтом, постављеним у темену ске- 
ле великог отвора за развожење вагонета с бетоном по скели током бетони- 
рања лука. Пун вагонет извлачен је по скели помоћу витла с електомотором 
у темељу скеле, а као противтег истовремено је на другој половини лука 
спуштан празан вагон. Бетон се изручивао на раније унети бетон, а никако 
не на оплату и арматуру. На мјесту уграђивања бетонарадила су четири радни- 
ка, од којх два са дрвеним муљачем а двојица са шипком арматуре. За време 
бетонирања Корај и тесачи обилазили су скелу, контролишући је и притежу- 
ћи олабављене завртње. У једном тренутку попустила је цев за спуштање 
бетона, али је убрзо поправљена. Другог дана тешкоће је причињавао јак 
вјетар који је дувао низводно да су радници почели да напуштају скелу. Тре- 
ћег дана бетонирања дунуо је јак узводни вјетар. Рад је морао бити прекинут 
од 9,30-11 часова. Корај и тесачи за све вријеме обилазе скелу и притежу 
завртње. Петог дана бетонирања 19. 07. 1940. године прстен је завршен у 
темену. Најзад су сви одахнули.

Привремено мост је пуштен у саобраћај новембра 1940. године, иако 
још није био потпуно завршен. Скела у великом отвору била је само мало 
спуштена. У таквом стању мост и скелу затекао је рат. Слегање темена скеле 
било је 63 мм, што је било нешто више него што се очекивало.

Тек завршени мост чекали су бурни догађаји. Априла 1941. Југословенска 
војска приликом повлачења делимично је онеспособила мост. Оштећени мост
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окупатор је по улаеку у земљу оепоеобио за коришћење. Друго рушење моста 
извео је инжињер Лазар Јауковић у пролеће 1942. по наређењу партизанског 
руководства ради онемогућавања напада непријатеља из Пљеваља на ослобо- 
ђену територију. Тада је минирана конструкција последњег малог лучког отво- 
ра вијадукта на лијевој страни ријеке. Овај чин Јауковић је платио животом. 
Стријељан је на мосту, који је градио, 2. августа 1942. године.

Након завршетка рата конструктор Мијат Тројановић вратио се из за- 
робљеништва у Немачкој. Септембра 1945. са инжењерима Ђикићем и Ру- 
сом, некадашњим шефом градилишта обишао је мост и дао непосредна упут- 
ства. По сачуваним оригиналним плановима уз извесне мање промене на 
оштећеним деловима октобра 1945. почело је обнављање моста. У току зиме 
1945/46. подигнуте су бараке за раднике и приступило се разбијању делова 
срушене конструкције ради вађења арматуре. Обијени су оштећени делови 
бетона, стуб опасан арматуром и облога опасана масним бетоном и урађена 
нова скела по новом принципу. Макета ове скеле налази се у ходнику Гра- 
ђевинског факултета у Београду. Бетонирање је завршено до јесени 1946. 
када је мост пуштен у саобраћај.

На крају свог текста о мосту на Тари инжењер Тројановић наводи имена 
људи који су радили послове везане за изградњу моста. У време расписива- 
ња конкурса и у току изградње помоћник министра грађевина био је инже- 
њер Станислав Јосифовић, а шеф Одсека за мостове инжењер Ненад Лан- 
цош. Њима, вели Тројановић, припада заслуга за расписивање конкурса за 
овај мост као и друге мостове који су тада рађени (пројекат с понудом пре- 
узећа за извршење радова). Надзорни инжењер био је Чедомир Илић. Ше- 
фови градилишта били су: у почетку инжењер Стакић, потом и до краја инже- 
њер Исак Русо који је и после рата руководио радовима на обнови моста. 
Конкурсни елаборат и све планове главног пројекта моста радио је овлашће- 
ни инжењер Мијат Тројановић у свом пројектном бироу. На његов захтев 
усвојен је систем скеле у великом отвору, за шта је извођач ангажовао ин- 
жењера Р. Кораја, познатог швајцарског стручњака за високе дрвене скеле у 
неприступачном терену (систем његовог оца). Студент Ђорђе Медер цртао 
је планове и овог моста као и свих других мостова које је Тројановић про- 
јектовао пре Другог светског рата.

На крају текста пројектант Тројановић са жаљењем констатовао је људ- 
ску и цивилизацијску небригу Пљевљака и Жабљачана:

„Пролазници ни данас, после толико година, не могу се на мосту оба- 
вестити: ни када је мост грађен, ни ко га је пројектовао, ни ко је радове 
изводио, а та се питања сама намећу на једном овако значајном објекту”. Ова 
дужност после више од пола вијека скромном спомен плочом напокон је 
испуњена.
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Прилог бр. 1

СПИСАК ТЕХНИЧКИХ ЦРТЕЖА МОСТА

1. Снимак цртежа велког отвора моста (два детаљна цртежа).
2. Цртеж ситуације 1 : 2000
3. Подужни профил 1 : 500
4. Попречни профил 1:1.500, паралелан са проф. Z - Z 500, низводно R = 1:500
5. Попречни профил 3 - 3 ;  паралелан са 2 - 2500 узводно
6. Уздужни пресек моста 1 : 400
7. Уздужни пресек моста са навозима 1 : 500
8. Цртеж нове варијанте навоза Р1 : 500
9. Статички докази стабилности конструкција обостарних прилаза

10. Профили темељне јаме
11. Попречни профил на десној обали 1 : 100
12. Попречни профил на левој обали 1 : 100
13. Детаљ вијадукта у кривини R = 500 м
14. Теренски подаци ћувика и стене
15. Приближни статички прорачуни за ослобођење (ослањање) великог 

отвора на ћувику.
16. Подужни профил по обнама
17. Разна решења за ослобођење - ослањање великог отпора на ћувику
18. Табеларни преглед погодбених радова, вишкова, мањкова и накнадни 

радови за израду моста од 6. јуна 1939. Укупно до тада одобрено 
10.852.950,90 динара.

19. Арматура отпора и серклажа
20. Арматура стубова
21. Арматура лукова и спрегова
22. Стубови
23. Детаљи коловоза
24. Арматура отвора
25. Траса моста са прилозима, кривинама и ширином коловоза
26. Студија стабилности стубова вијадукта заједнострани потисак лука и 

коловозне плоче.
27. Уздужни пресек свода
28. Уздужни пресек великог отвора
29. Пресеци великог свода
30. Отпорци великог свода
31. Попречни пресеци великог отпорца
32. Арматура колске конструкције
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33. Арматура стубова
34. Подужни пресек
35. Крај према Шавнику
36. Ситуација леве стране моста
37. Изглед моста
38. Нова траса великог отвора и прилаза
39. Крај према Пљевљима
40. Уздужни пресек великог отвора
41. Ситуација десне стране моста
42. Прилаз са стране Шавника
43. Крај коловоза моста према Пљевљима
44. Арматура коловоза и серклажа на десној обали
45. Челична покретна лежишта
46. Арматура главне греде, конзола и плоче
47. План скела великог лука и статички прорачун
48. Статички прорачуни
49. Попречни профил ћувика и стене
50. Уздужни профил 1 : 500
51. Разна решења за ослањања великог отвора на ћувику 

Пројекте је сравнио инжењер Бранко Жежељ.
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Прилог бр. 2.

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА РЕВИЗИЈЕ МОСТА КОЈУ ЈЕ 
ИНЖЕЊЕР МИЈАТ ТРОЈАНОВИЋ ПОЧЕО 18. МАЈА 1938.

1. Велики отвор
2. Уздужни пресек
3. Пресеци коловоза
4. Пресеци коловоза вијадукта
5. Допуна статичког прорачуна
6. Интрадос лукова вијадукта
7. Детаљ лукова
8. Пресеци коловоза
9. Осовина вијадукта у основи нивелета целог моста

10. Распоред фундамената
11. Изгледи коловоза вијадукта одоздо
12. Стуб В
13. СтубФ
14. Карактеристични изгледи коловоза одоздо
15. Осовина и нивелета моста
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Провизорни стари мост на малој висини изнад ријеке узводно од новог моста.
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Пукотина на стијени на трулом Велика скела у завршном стадијуму
ћувику на мјесту лијевог отпорца монтирања

великог лука
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М онтирање скеле у крајњем малом лучном отвору који је  срушен у току Другог 
светског рата. И ста скела је  премјеш тена из отвора у отвор вијадукта.

Детаљ  горњег дијела велике скеле Потпуно заврш ена скела у великом
отвору
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-

Друмски мост од армираног бетона -  низводни поглед

Поглед с висине по дужини моста Лукови малих отвора вијадукта 
снимљ ених одоздо
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Изглед међустуба минираног и Проф. др М ијат Тројановић
срушеног последњ ег малог лучног пројектант моста

отвора вијадукта
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МоаиОртрТаре
1100

Milić PETROVIĆ 

ТНЕ BRIDGE ON THE RIVER TARA AT BUDEČEVICA

Summary

The bridge over the river Tara at Budečevica is the unique construction in the 
world by many aspects, by the bridged over height, the span of the arch, the length of 
the traffic line. In the history of the bridge construction it will remain as the example 
how with scanty, almost primitive means could be made the world achievement. The 
construction of the bridge and its importance for economic life is presented in this 
article through archival documents. From the very rich preserved documentation, 
there are included technical designs of the bridge, the phases of the project and its 
realization from 1937. to 1940, the land register of the bridge, poetical reflections on 
its construction, the finance reports, the problems to be solved by design engineer-in 
- charge Mijat Trojanović. The bridge was not fully completed in 1940, when it was 
released to traffic. During the Second World War the bridge was twice bombarded. 
In was reconstructed according to the original plan in 1946.


