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постоје	бројне	околности	које	дефинишу	карактер	паркинг	
гаража

од	њих	зависи	функционални,	конструктивни	
и	обликовни	концепт	овог	типа	објеката

неопходно	је	познавање	основних	
елемената	паркинг	површина	и

пројектних	критеријума



основни	функционални	дио:	
простор	за	паркирање	возила

у	функцији	паркиралишног	простора:
 улаз	/	излаз
 косине	између	етажа
 саобраћајна	опрема	и	сигнализација



 простора	за	паркирање	возила	(паркинг	
мјеста)

простора	за	пролаз	возила

Промјеном	угла	паркирања	ове	двије	
величине	се	мијењају,	па	се	из	тих	
разлога	издвајају	различите	површине	за	
паркирање.



 основни	функционални	дио	сваке	гараже

састоји	се	од	паркинг	мјеста	организованих	у	
односу	на	расположиве	димензије	и	облик	гараже,	али	
и	у	односу	на	положај	конструктивних	елемената

правилно	је	прво	испланирати	распоред	
паркинг	мјеста	на	етажи,	па	онда	
поставити	конструкцију	>	у	супротном	
стубови	готово	увијек	представљају	сметњу	за	
организацију	паркинг	мјеста	и	простора	за	пролаз	
возила



параметри	за	димензионисање

 димензије	аутомобила



параметри	за	димензионисање

 начин	отварања	врата	>	заузети	простор





параметри	за	димензионисање

 начин	отварања	врата	>	заузети	простор

2.30	m 2.50	m



одређују	се	према	возилу	средње		
величине	(4,70	x 1,75	m)

 најчешће	димензије	паркинг	мјеста	су
5,00	x 2,50	m (4,80	x 2,40	m)



<	паркинг	мјесто	је	преуско
<	немогуће	је	напустити	
возило	након	паркирања

паркинг	мјесто	са	
баријером	са	2	стране

паркинг	мјесто	
без	баријере	

паркинг	мјесто	са	
баријером	са	1	стране	



Препреке	на простору	за	паркирање







најчешће	димензије: 5,00	x 3,60	(3,75) m

Архитектонско‐грађевински	прописи	за	помоћ	људима	са	инвалидитетом.







доступан	
простор

доступан	
простор	
у	реду

доступан	
простор	
око	лифта



доступан	простор	за	возила	преко	
пута:	паралелна	оријентација

доступан	простор	за	возила	преко	
пута:	окомита	оријентација



простор	за	
паркирање	
возила	
>	само	за	даме



простор	за	паркирање	возила	
>	само	за	возаче	са	колицима	за	бебе



електрична	
возила	која	се	
могу	возити	без	
напуштања	
инвалидских	
колица
<



У	односу	на	угао	паркирања	издваја	се:

 паралелно	паркирање	под	углом	од	0°

 нормално	паркирање	под	углом	од	90°

 косо	паркирање	под	углом	од	60° и	45°



захтијева	највише	маневарског	рада

по	возилу	потребно	24,00 m² (Шведски	пропис)
по	возилу	потребно	34,38	m² (Њемачки	пропис)



најрационалније	рјешење,	
посебно	за	гараже	са	
ортогоналним	
конструктивним	растером

по	возилу	потребно	19,50	m²
(Шведски	пропис)

по	возилу	потребно	18,58	m²
(Њемачки	пропис)



<	стубови	као	
конструктивни	
елементи



<	АБ	платна	као	
конструктивни	
елементи



<	варијанта	
са	двије					
саобраћајнице

<	стубови	само	на	
фасади,	рубно	
постављени



захтијева	искључиво	
једносмјеран	прилаз	
паркинг	мјесту

по	возилу	потребно	21,00	m²
+	крајеви	(Шведски	пропис)
по	возилу	потребно	27,21	m²
(Њемачки	пропис)



захтијева	искључиво	једносмјеран	
прилаз	паркинг	мјесту

по	возилу	потребно	24,00	m² ако	
се	уклапају	возила

по	возилу	потребно	21,00	m²
+	крајеви	(Шведски	пропис)
по	возилу	потребно	29,00	m²
(Њемачки	пропис)



<	стубови	као	
конструктивни	
елементи



<	АБ	платна	као	
конструктивни	
елементи







<	могућности	
међусобног	
повезивања	
редова	паркинг	
мјеста	са	
саобраћајницом

међусобно	повезивање	редова	
паркинг	мјеста	и	стубова

дистанца	између	паркинг	мјеста	и	
стубова



 улазно	/	излазне	– служе	за	улазак	/	
излазак	из	гараже	када	се	прва	етажа	за	
паркирање	налази	изнад	или	испод	
улазног	/	излазног	нивоа;	нагиб	<10%	
(макс.	15%);	наткривене

 косине	између	етажа	– служе	за	
комуникацију	између	етажа	за	паркирање	
возила;	нагиб	зависи	од	избора	косине;	
наткривене



 праве	дуге	косине

 праве	кратке	косине

 кружне	(спиралне)	косине

систем	нагнутих	подова



косину	чине	двије	супротно	
закривљене	површине	и	
тангенцијална	раван	која	их	спаја

максимални	нагиб	косине	је	10	%	
(у	Америци	12	%)

максимални	нагиб	прелазне	кривине	
је	5%	(у	Америци	6	%)

дужина	прелазне	кривине	по	
хоризонтали	износи	3,0	m
(повољније	3,60	m)

прелазна	кривина	се	може	
конструисати	и	помоћу	радијуса	
кривине	и	то	за	горњу	кривину	
r₁ = 6,5 m, а	за	доњу	r₂ = 11	m

минимална	ширина	косине	је	2,50	m,	
а	ивичњаци	су	2	x 0,30	m



улазни	дио	под	углом	од	
90° за	гаражу	са	
правим	косинама

пресјек	за	висину	гараже	
од	пода	до	пода	етаже	
H=2,70 m



(+)	омогућавају	најједноставнију	организацију	кретања	кроз	гаражу

(+)	за	вријеме	кретања	кроз	гаражу	омогућавају	тражење	слободног	
паркинг	мјеста

(‐)	излазак	из	гараже	често	захтијева	пролазак	кроз	цијелу	гаражу	

(‐)	послије	силаска	са	рампе	углавном	слиједи	оштро	скретање	на	
саобраћајницу	унутар	гараже	>	успорава	кретање	и	негативно	утиче	
на	сигурност	саобраћаја,	има	негативан	психолошки	утицај	на	
возаче



примјењују	се	код	гаража	са	
једнуструко	или	двоструко	
смакнутим	етажама

једном	косином	се	савладава	½	
етаже

максимални	нагиб	косине	је	14	
%		(1:7)

максимални	нагиб	прелазне	
кривине	је	7%

дужина	прелазне	кривине	по	
хоризонтали	износи	3,0	m

ширина	косине	је	3,40	m,	а	
ивичњаци	су	2	x 0,30	m



(+)	омогућавају	најједноставнију	организацију	кретања	кроз	гаражу

(+)	за	вријеме	кретања	кроз	гаражу	омогућавају	тражење	слободног	
паркинг	мјеста

(‐)	излазак	из	гараже	често	захтијева	пролазак	кроз	цијелу	гаражу	

(‐)	послије	силаска	са	рампе	углавном	слиједи	оштро	скретање	на	
саобраћајницу	унутар	гараже	>	успорава	кретање	и	негативно	утиче	
на	сигурност	саобраћаја,	има	негативан	психолошки	утицај	на	
возаче



нагиб	код	кружних	косина	се	
мјери	по	средњој	линији

максимални	нагиб	косине	је	8	%		
(1:12)

нагиб	прелазних	кривина	је	4	%

дужине	прелазних	кривина	по	
хоризонтали	износе	по	3,0	m



минимални	радијус	унутрашњег	ивичњака	је	r = 3,5	m

минимални	радијус	до	вањског	ивичњака	у	смјеру	силажења	је	r₁ = 8,5	m
(силазна	косина)

минимални	радијус	до	вањског	ивичњака	у	смјеру	пењања	је	r₂ =	9,5	m
(узлазна	косина)



концентричне	косине: увијек	
је	вањска	косина	за	смјер	
пењања,	а	унутрашња	за	
смјер	силажења

нагиб	од	8	%	се	рачуна	по	
средњој	линији	косине	за	
силажење	па	ће	косина	за	
пењање	имати	мањи	нагиб

правци	кретања	су	одвојени	
ивичњаком ширине	0,3 m
(пожељно	0,5 m)	унутар	
косине,	а	0,5 m на	вањској	
страни,	и	минималне	
висине	0,1	m

ширина	косине	је	3,50	m (уколико	је	
радијус	већи	ширина	косине	може	бити	
и	мања	– за	r =12	m,	ширина	је	3,20 m)



(+)	одвојене	од	простора	за	паркирање

(+)	брз	излазак	из	гараже,	нема	проласка	кроз	етаже	за	паркирање

(‐)	за	вријеме	кретања	кроз	гаражу	не	омогућавају	тражење	слободног	
паркинг	мјеста	јер	нема	визуелног	контакта	са	паркинг	простором	
што	може	довести	до	непотребног	кретања	кроз	гаражу	>	захтијева	
информациони	систем	за	навођење	возача	ка	слободним	паркинг	
мјестима	

(‐)	захтијевају	много	простора	па	повећавају	површину	гараже	>	нису	
погодне	за	средишта	градова	гдје	је	потребно	омогућити	што	више	
простора	за	паркирање



смјер	пењања	је	вањски	и	одваја	се	
маркацијом	од	унутрашњег	смјера	за	
силажење

максимални	нагиб	је	4	%	и	рачуна	се	и	
означава	на	средњој	линији	пролаза	
возила

ширина	једне	траке	(за	пењање	или	
силажење)	је	3,0‐3,5 m,	односно	укупна	
ширина	саобраћајнице	износи	6,0‐7,0 m



код	гаража	са	косим	етажама	кружног	
облика,	ширина	паркинг	бокса	се	
рачуна	по	средњој	линији	дубине	бокса	
и	не	би	смјела	да	буде	ужа	од	2,4 m



(+)	служе	за	улаз	/	излаз	из	гараже,	за	савладавање	етажа	и	за	
паркирање

(‐)	спор	излазак	из	гараже,	пролазак	кроз	цијелу	гаражу

(‐)	захтијевају	велику	дужину	и	много	простора	>	планирати	их	у	
комбинацији	са	другим	типом	косина







Комфоран	аутобус	(ÖAF‐Gräf	&	Stift)



Аутобуси (ÖAF‐Gräf	&	Stift)



Паркирање	под	углом	од	0°



Паркирање	
под	углом	

од	45°



Паркирање	
под	углом	

од	45°



Паркирање	
под	углом	

од	45°



Паркирање	
под	углом	

од	45°



Паркирање	
под	углом	

од	45°



Могућности	паркирања	аутобуса

А	подужно
B	косо
C	окомито
D	кутијасто
E	каскадно
F	кружно	– екстеријер
G	кружно	‐ ентеријер



Аутобуска	станица	са	косим	аутобуским	стајалиштима

зелена
површина

складиште,
бус	гаража

аутобуска	
стајалишта

аутобуска	
станица



Аутобуска	станица	са	подужним аутобуским	стајалиштима

аутобуска	
стајалишта



ДУГА																													 КРАТКА

Аутобуска стајалишта


