1948 - 2018

Градимо
трајне вредности
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САДРЖАЈ

САДРЖАЈ
Уводна реч

4-5

Мапа изведених радова

6-7

Објекти ваздушног саобраћаја

10-23

Објекти друмског саобраћаја
Путеви

26-35

Путни тунели

36-39

Објекти железничког саобраћаја
Железничке пруге

42-43

Железнички тунели

44-47

Објекти посебне намене
Подземни објекти

50-51

Хидротехнички објекти

52-53

Насељена места
Спољно уређење
Спољна водоводна и канализациона мрежа

56-58
59

Пратеће делатности
Производња грађевинског материјала

62

Префабриковани елементи и грађевинска галантерија

63

Ремонтни центар и производња металних конструкција

64-65

Лабораторија

66-67

Туризам, угоститељство и стандард радника
Планум у свету

70-71
73
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УВОДНА РЕЧ

Градимо
трајне
вредности

1948-2018
1948
- 2018

УВОДНА РЕЧ

УВОДНА РЕЧ
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УВОДНА РЕЧ

ПОНОСНИ НА СВЕ ШТО
СМО ИЗГРАДИЛИ
П

ЛАНУМ је основан
14.01.1948. године као
специјализовано предузеће за изградњу војних аеродрома. Почетком 60-тих година
прошлог века проширује своју
делатност на све објекте нискоградње и хидро-техничке објекте. Управо тај развој омогућио му
је улаз на инострано тржиште.
Током вишедеценијског пословања изводио је радове по
читавој бившој Југославији и на
три континента - Европи, Азији и
Африци.
Историја предузећа делила је
судбину земље из које потиче.
Прве четири деценије биле су
године развоја и напретка. Затим су почеле године ратова и
кризе, распада земље, санкција.
Истовремено, велике промене
дешавале су се и на светском тржишту и то тамо где смо радили
велике пројекте. Требало је снаћи
се после распада Совјетског Савеза, ратова у Кувајту и Ираку,
Анголи. Непрекидност рада на
иностраном тржишту руководство
Планума је осигурало у Руској Федерацији.
За 70 година наши инжењери,
техничари, и радници изградили
су велике и важне објекте. По-

Планум је предузеће са великим пословним искуством, способно да,
користећи најпримеренија техничка и технолошка решења, гради,
проширује и реконструише аеродроме свих категорија и свих типова коловозних застора, као и целе ваздухопловне базе, путеве и железничке пруге,
путне, железничке и хидро-техничке тунеле, подземне објекте посебне намене, бетонске и земљане бране и објекте градске инфраструктуре.

носни смо на више од 40 савремених аеродрома, локалне, савезне и међународне категорије у
Југославији, Сирији, Јордану, Замбији, Кувајту, Ираку, Анголи, Руској
Федерацији, Републици Казахстану. На ваздухопловне базе у Јордану, Кувајту, Ираку и Анголи. На
више од три стотине километара
ауто-путева и на више од 1500 км
савремених магистралних, регионалних и локалних путева на територији бивше Југославије, Замбије,
Сирије, Ирака, Анголе, Џибутија,
Казахстана и Руске Федерације.
На бројне километре доњег строја
железничких пруга, на тунеле, мостове и остале пратеће објекте, велика подземна склоништа,објекте
и резервоаре за војне потребе. На
бране у Јордану, Камбоџи, Гвинеји и Југославији. На велики број
објеката градске инфраструктуре
у Србији, Замбији, Анголи, Руској
Федерацији.
Репутација фирме ПЛАНУМ стечена у области изградње аеродрома, као и углед једне од водећих
фирми у области грађевинарства
на Балкану и у Европи били су
улазница за територију некадашњег СССР (Руску Федерацију
и Републику Казахстан).
Посебним успехом сматрамо
чињеницу да је ПЛАНУМ добијао послове на читавој територији РФ. Највећи број објеката
изграђен је у Сибиру, на крајњем
северу и северо-истоку РФ у условима најсуровије климе, где је тло
увек смрзнуто.
За 20 година, од 1994. до 2014.
године, ПЛАНУМ је у овим земљама радио на више од 100 већих
и мањих објеката на пројектима
ваздушног и друмског саобраћаја,
односно изградње, проширењу
или обнови аеродрома, путева
и мостова, али и градске инфраструктуре.
Захваљујући стручном, образованом и искусном кадру, непрекидном усавршавању и улагању
у опрему и механизацију већ 70
година успешно градимо објекте

од јавног значаја. Квалитетно и
одговорно извођење радова као
и поверење инвеститора и наших пословних партнера нам је
најважнија препорука за нове послове и нова тржишта.
Кроз дугу историју предузеће
је мењало организационо-правне форме. Данас своју делатност остварује као акционарско
друштво у приватном власништву
- Г.П. „Планум“, А.Д.
За седам деценија постојања у
ПЛАНУМУ је радило укупно око
19000 људи. Ако узмемо у обзир
и чланове породица радника,
ПЛАНУМОВ значај за привреду
своје земље је очигледан. Многи
радници су у њему провели читав
свој радни век. Стипендирао je на
стотине инжењера, али и радника

УВОДНА РЕЧ

производно-грађевинско-машинске струке. Заправо, са правом
би се могло рећи да смо ризница
стручних и квалитетних кадрова,
од којих су неки и данас на нашим
и градилиштима широм света.
Основани смо за велике и стратешки важне пројекте што смо
оправдали и доказали кроз седамдесет година успешног рада
у земљи и иностранству.
Ратомир Тодоровић
генерални директор

МАПА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
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Државе у којима су
реализовани пројекти

МАПА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Места градње
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ВАЗДУШНИ САОБРАЋАЈ

ОБЈЕКТИ

ВАЗДУШНОГ
САОБРАЋАЈА

Градимо
трајне
вредности

1948-2018
1948
- 2018

ВАЗДУШНИ САОБРАЋАЈ
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Авио-база
„Жељава“

„Жељава“

Основан указом
председника ФНР
Југославије Jocипа Броза Тита да реконструише
ратом разорене аеродроме и да гради нове, ПЛАНУМ се у овој делатности
доказао током свих седам деценија постојања
и највећи је извођач на
Балкану. Цењен у свету.

„Константин
Велики“, Ниш

ВАЗДУШНИ САОБРАЋАЈ

З

а 70 година Планум је изградио,
реконструисао и санирао више од
40 модерних, цивилних и војних
аеродрома и ваздухопловних база.
Три године после завршетка Другог
светског рата, због заоштравања односа са Совјетским Савезом, спољна политика тадашње Југославије се мења.
Те 1948. године, са малим бројем
стручних људи и скромном механизацијом, Планум је започео изградњу војних аеродрома. Касније је држава финансирала набавку
светски познатих
машина за ову делатност и caмo у
првих 10 година изграђена су четири
војна аеродрома
и ваздухопловна
база „Жељава” и
њен подземни град
„Клек“, код Бихаћа.

„Слатина”, Приштина

ВАЗДУШНИ САОБРАЋАЈ

„Батајница“

„Дубравe“,
Тузла

„Угољни“,
Анадир (РФ)

ВАЗДУШНИ САОБРАЋАЈ
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ВАЗДУШНИ САОБРАЋАЈ

Први цивилни аеродром Планум гради у Београду. Од 1957. до
1962. године изградио је полетно-слетну и рулну стазу, стајанку, подземне инсталације, приступни пут и спољно уређење. Маневарске
површине на аеродрому изграђене су цемент бетонском конструкцијом. Применом најсавременије механизације и технолошких поступака, изграђен је објекат високог квалитета.

„Дубровник“ 1972.

Реконструкција
„Београд“ 1980.
Сурчин, 1963.

ЦИВИЛНИ АЕРОДРОМИ У
БИВШОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ

• Београд
• Тиват

Израда бетонског
коловоза

„Тиват”

Већина војних аеродрома касније је добила
или цивилну или двојаку намену.

ВОЈНИ АЕРОДРОМИ У
БИВШОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ
• „Батајница“ (Република Србија)
• „Ниш“ (Република Србија)
• „Жељава“ (Република Хрватска)
• „Петровац“ (БЈР Македонија)
• „Подгорица“ (Р. Црна Гора)
• „Жабљак“ (Р. Црна Гора)
• „Пула“ (Република Хрватска)
• „Морава“ (Република Србија)
• „Цетина“ (Република Хрватска)
• „Ортијеш“ (Р. БиХ)
• „Ријека“ (Република Хрватска)
• „Дубровник“ (Република Хрватска)
• „Слатина“ (Република Србија)
• „Беране“ (Република Црна Гора)
• „Поникве“ (Република Србија)

ВАЗДУШНИ САОБРАЋАЈ
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Средином 60-их година Планум почиње
да гради војне и цивилне аеродроме у иностранству. Послове је добијао на међународним конкурсима, у конкуренцији познатих
светских фирми.
Од војних аеродрома у иностранству изграђени су „Клеијате“ у Либану, „Хама“ у
Сирији и „Мафрак“ у Јордану. Планум је у
Замбији изградио један међународни и два
локална аеродрома.
Задовољни инвеститори, стручан кадар,
стечена искуства, завидна репутација предузећа, омогућили су Плануму да све више
„Ндола“, Замбија 1970.
осваја међународна тржишта.
Средином седамдесетих година и почетком осамдесетих, Планум гради ваздухопловне базе у Кувајту („Ал Ахмади“), Анголи („Лубанго“) и Ираку („Х3“ или „202Ц“, како су је звали). Упркос
тешкоћама због политичке и финансијске кризе у овим земљама, сваки од
ових стратешких објеката завршен је у року од четири године.
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„Чита“ 1996.

„Алмати“ 2007.

Република
Замбија 1973.

„Ал Ахмади“, Кувајт 1975.

ВАЗДУШНИ САОБРАЋАЈ

„Шереметјево“, Москва

Планум је деведесетих година почео да гради и
реконструише цивилне аеродроме у Руској Федерацији: „Кемерово“, „Уст-Илимск“, „Чита“, „Братск“,
„Магнитогорск“, „Чељабинск“, „Омск“, „Сокол“, „Јакутск“, „Угољни“, „Федеровка“, „Кaљцово“ и “Шереметјево”. У Републици Казахстан, то су: „Алмати“,
„Ураљск“ и „Семеј“.
Значај новоизграђених и реконструисаних аеродрома за удаљене области и регионе Руске
Федерације и Републике Казахстан је немерљив.
Квалитетно и у року завршени објекти, за становништво су значили најбржу саобраћајну везу,
скраћење раздаљина, лакши и срећнији живот.

ВАЗДУШНИ САОБРАЋАЈ
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Од 1999. године до данас, у Србији су реконструисани аеродроми Београд и Батајница. У Нишу је
саниран, дограђен и модернизован сада међународни аеродром „Константин Велики”. Проширен је и
осавремењен бивши војни аеродром Лађевци код
Краљева, који је постао војно-цивилни аеродром
„Морава”. Осим што је изградио, Планум је неколико пута проширивао и реконструисао цивилни аеродром у Београду, који данас носи назив „Никола
Тесла”, али и већину претходно поменутих.

ВАЗДУШНИ САОБРАЋАЈ

Плануму нимало нису
страна проширења и обнове маневарских површина на аеродромима и
ваздухопловним базама.
Заправо, не постоји слично предузеће на нашим
просторима које, у своме
„сефу“ поседује више референци од Планума на
пословима одржавања и
ремонта писти и стајанки
– од којих су неке у себи
садржале неексплодирана, убојна средства, остала после агресије НАТО-а
на нашу земљу.

Санација „Батајница“ 2003.

„Никола
Тесла“,
Београд

Проширење стајанке
„Никола Тесла“ 2009.

„Батајница“

„Константин Велики“, Ниш

„Морава“ 2011.

ВАЗДУШНИ САОБРАЋАЈ
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ВАЗДУШНИ САОБРАЋАЈ

Изградња писте

„Алмати“ Република Казахстан
Светлосна
сигнализација

Најчешће се градило тамо
где други не могу. Од пустиње, где су и ноћи вреле,
до најудаљенијих подручја
где је тло вечито смрзнуто и
где се снег и лед топе само
на површини.

„Угољни“

„Угољни“, Руска Федерација

Планум је изградио светски познате цивилне аеродроме, кao и важне војне аеродроме
и ваздухопловне базе, од којих се за неке у
јавности тек oдскора зна, пошто је реч о тајним пројектима.
За седам деценија постојања реализовaно
је 64 пројекта који се односе на изградњу, реконструкцију и проширење аеродрома и ваздухопловних база.

Полетно-слетна
писта

“Шереметјево”

ВАЗДУШНИ САОБРАЋАЈ
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АЕРОДРОМИ И ВАЗДУХОПЛОВНЕ БАЗЕ

ИЗВЕДЕНИ ПРОЈЕКTИ

ВРСТА ОБЈЕКТА И МЕСТО

ВРСТА РАДОВА

ИНВЕСТИТОР

21

Аеродром „Дубровник“
- СФР Југославија

Продужетак ПСС, изградња
нове бетонске РС и одводњавање

1970-1972

Аеродром „Дубровник“
- СФР Југославија

22

Аеродром „Беране”
- СФР Југославија

Изградња бетонске ПСС, РС и стајанке

1973-1974

Југословенска народна
армија

23

Аеродром „Луангва”
- Република Замбија

Изградња бетонске ПСС, РС, стајанке, подземних инсталација, приступни пут и спољно
уређење

1973-1974

Министарство саобраћаја Републике
Замбије

24

Авио-база „Ал Ахмади“
- Држава Кувајт

Изградња целе ваздухопловне базе са бетонским и асфалт-бетонским маневарским
површинама

1974-1975

Министарство војске
Државе Кувајт

25

Аеродром „Мбала”
- Република Замбија

Продужење ПСС, изрградња РС (од асфалт-бетона), изградња стајанке и ноћно
осветљење

1975-1976

Министарство саобраћаја Републике
Замбије

26

Аеродром „Београд“
- СФР Југославија

Продужење бетонске ПСС и РС и изградња
стајанке и хелидрома

1976-1981

Управа цивилног ваздухопловства – СФР
Југославија

27

Авио-база „ Лубанго”
- Република Ангола

Изградња целе ваздухопловне базе са бетонским и асфалт-бетонским маневарским
површинама

28

Авио-база „Х3“
(пројекат „202- Ц“)
- Држава Ирак

Изградња целе ваздухопловне базе са бетонским и асфалт-бетонским маневарским
површинама

1979-1983

Министарство одбране
Државе Ирак

29

Аеродром „Тиват”
- СФР Југославија

Поправка штете на бетонској ПСС и РС, насталој од разорног земљотреса

1980

„ЈАТ Југословеснки аеро-транспорт“
- СФР Југославија

1982-1984

Југословенска народна
армија

ВРСТА ОБЈЕКТА И МЕСТО

ВРСТА РАДОВА

1

Аеродром „Батајница“
- ФНР Југославија

Изградња бетонске ПСС, РС и стајанке,
затворених и отворених капонира за авионе

1948-1951

Југословенска
народна армија

2

Аеродром „Ниш“
- ФНР Југославија

Изградња бетонске ПСС, РС и стајанке, хелидрома и отворених капонира за авионе

1949-1952

Југословенска
народна армија

3

Авио-база „Жељава“ и
подземни објекат „Клек“
- ФНР Југославија

Изградња целе авио-базе у брду са 4 излазне,
бетонске ПСС

1951-1956

Југословенска
народна армија

4

Аеродром „Скопје“
- ФНР Југославија

Изградња бетонске ПСС, РС и стајанке,
затворених и отворених капонира за авионе

1952-1955

5

Аеродром „Подгорица“
и подземни објекат „Зета“
- ФНР Југославија

Изградња бетонске ПСС, РС и стајанке,
бетонских тунела за авионе у брду

6

Аеродром „Београд"
- ФНР Југославија

Изградња бетонске ПСС, РС, стајанке, подземних инсталација, приступни пут и
спољно уређење

7

Аеродром „Жабљак”
- ФНР Југославија

Изградња травнате ПСС за принудно слетање

1961

Југословенска
народна армија

8

Аеродром „Пула“
- СФР Југославија

Изградња бетонске ПСС, РС и стајанке,
затворених и отворених капонира за авионе

1963-1967

Југословенска
народна армија

30

Аеродром „Поникве”
- СФР Југославија

Изградња бетонске РС, затворених и отворених капонира за авионе

9

Аеродром „Краљево”
- СФР Југославија

Изградња бетонске ПСС, РС и стајанке, затворених и отворених капонира за авионе

1964-1968

Југословенска
народна армија

31

Аеродром „Београд“
- СФР Југославија

Изградња бетонске ПСС, РС и стајанке,
бетонских тунела за авионе у брду

1964-1969

Југословенска
народна армија

„ЈАТ Југословеснки
аеро- транспорт“
- СФР Југославија

10

Аеродром „Цетина“
- СФР Југославија

Проширење старих и изградња нових бетонских платформи, приступни пут, паркинзи, ма- 1984-1987
шинске инсталације и систем одводњавања

32

„Аеротранс“
- Руска Федерација

11

Изградња бетонске ПСС, РС, стајанке, подземних
инсталација, приступни пут и спољно уређење

Изградња ПСС, продужење и проширење постојеће РС и стајанке од бетона, одводњавање

1993-1997

Аеродром „Клеијате”
- Држава Либан

Аеродром „Кемерово“
- Руска Федерација

1965-1967

Либанска армија

33

Аеродром „Уст-Илимск“
- Руска Федерација

Поправка бетонске ПСС

1994-1995

Аеродром „Уст-Илимск“
- Руска Федерација

12

Аеродром „Ортијеш“ и
подземни објекат „Буна“
- СФР Југославија

Изградња бетонске ПСС, РС и стајанке, бетонских тунела за авионе у брду

1966-1971

Југословенска народна армија

34

Аеродром „Чита“
- Руска Федерација

Продужење и проширење постојеће ПСС, РС
и стајанке од бетона, одводњавање

1994-1996

„Читавија“
- Руска Федерација

13

Аеродром „Хама”
- ИР Сирија

Изградња бетонске ПСС, РС, стајанке, подземних
инсталација, приступни пут и спољно уређење

1967-1969

Сиријска армија

35

Аеродром „Братск“
- Руска Федерација

Продужење и проширење постојеће ПСС, РС
и стајанке од
бетона, одводњавање

1995

"Братское авијапредпријатије"
– Руска Федерација

14

Аеродром „Ријека”
- СФР Југославија

Изградња ПСС, РС (од асфалт- батона), бетонске стајанке, прилазног пута и подземних
инсталација

1968-1969

Југословенска
народна армија

36

Аеродром „Магнитогорск“
- Руска Федерација

Продужење и проширење постојеће ПСС, РС
и стајанке од бетона, одводњавање

1996

ОП „Магнитогорск- инвестрој” Магнитогорск, РФ

37

Аеродром „Чељабинск“
- Руска Федерација

Продужење и проширење постојеће ПСС, РС
и стајанке од бетона, одводњавање

1996-1997

1968-1969

Генералштаб јорданских оружаних
снага

Аеродром „Чељабинск”
– Руска Федерација

38

Аеродром „Сокол”
– Руска Федерација

Поправка бетонске ПСС

1998

Аеродром „Магадан»
– Руска Федерација

1968-1971

Југословенска народна армија

39

Аеродром „Јакутск”
– Руска Федерација

Поправка бетонске ПСС „2“

1999-2000

Аеродром „Јакутск”
– Руска Федерација

1970-1972

Министарство саобраћаја Републике Замбије

Аеродром „Мафрак”
- Краљевина Јордан

Изградња ПСС, РС (од асфалт- бетона) и подземних инсталација

16

Аеродром „Дубровник“
- СФР Југославија

Изградња бетонске ПСС, РС и стајанке, затворених и отворених капонира за авионе

17

Аеродром „Ндола”
- Република Замбија

Изградња бетонске ПСС, РС, стајанке, подземних инсталација, приступни пут и спољно
уређење

18

Аеродром „Ниш“
- СФР Југославија

Продужење бетонске ПСС и одводњавање

19

Аеродром „Петровац”
- СФР Југославија

Санација рулне и полетно-слетне стазе асфалт-бетоном

20

Аеродром „Слатина” и подземни објекат „Рудник“ - СФР
Југославија

Изградња ПСС, РС (од асфалт- бетона), бетонске стајанке, бетонских тунела за авионе у
брду, прилазног пута и подземних инсталација

1954-1957

1957-1962

1971-1972
1970

1970-1971

ИНВЕСТИТОР

Р.Б.

Р.Б.

15

ПЕРИОД
ИЗГРАДЊЕ

ПЕРИОД
ИЗГРАДЊЕ

ВАЗДУШНИ САОБРАЋАЈ

Југословенска
народна армија
Југословенска
народна армија
Управа цивилног
ваздухопловства
– ФНР Југославија

Управа цивилног
ваздухопловства
– СФР Југославија
Управа цивилног
ваздухопловства
– СФР Југославија
Југословенска
народна армија

„Сокол“,
Магадан 1998.

Изградња писте

1979-1983

Министарство одбране
Републике Анголе

ВАЗДУШНИ САОБРАЋАЈ
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Р.Б.

ВРСТА ОБЈЕКТА И МЕСТО ВРСТА РАДОВА

40

Аеродром „Лађевци“
- СР Југославија

Поправка ПСС и РС (од бетона и асфалт-бетона)

1999-2000

Министарство одбране
- СР Југославија

41

Аеродром „Угољни”
– Руска Федерација

Поправка бетонске ПСС

2001

„Чукотавија”
- Руска Федерација

42

Аеродром „Федоровка“
- Руска Федерација

Продужење и проширење постојеће
ПСС, РС и стајанке од бетона, одводњавање

43

Аеродром „Београд“
- СР Југославија

Поправка РС (од асфалт-бетона)

2002

ЈП Аеродром „Београд“
- СР Југославија

44
45

Аеродром „Угољни“
- Руска Федерација

Изградња бетонске писте, санација спојница на постојећој писти – 1. и 2. фаза

2002
2003

„Чукотстроизаказчик“
- Руска Федерација

46

Аеродром „Угољни”
– Руска Федерација

Изградња авио-техничког објекта

2003

„Чукотстроизаказчик“
- Руска Федерација

47

Аеродром „Угољни”
– Руска Федерација

Изградња бетонске стајанке за хеликоптере (хелидромa)

2003-2004

„Чукотстроизаказчик“
- Руска Федерација

48

Аеродром „Угољни”
– Руска Федерација

Изградња контролног торња

2004

„Чукотстроизаказчик“
- Руска Федерација

49

Аеродром „Константин Велики” - Државна заједница
Србија и Црна Гора

Поправка штете на бетонској ПСС и РС
(последица бомбардовања) и доградња
ПСС и РС. Пресвлачење ПСС, РС и
стајанке асфалт-бетоном

2003-2004

Аеродром „Константин Велики“ - Државна заједница
Србија и Црна Гора

50

Аеродром „Батајница“
- Државна заједница Србија
и Црна Гора

Поправка ПСС бетоном (кратери и пукотине од бомбардовања), канализационе
мреже и одоводњавање

2003-2004

Министарство одбране Државна заједница Србија
и Црна

51

Аеродром „Угољни“
- Руска Федерација

Изградња аеродромских објеката за
смештај технике

2004

Државна агенција за ваздушни саобраћај
– Руска Федерација

52

Аеродром „Угољни“
- Руска Федерација

Изградња бетонских приступних путева
и паркинга

2005

„Чукотавтодор“
- Руска Федерација

53

Аеродром „Каљцово”
- Руска Федерација

Изградња бетонске РС и стајанке, поправка колектора

2005

Аеродром „Каљцoво“
- Руска Федерација

54

Аеродром „Шереметјево”
- Руска Федерација

Продужење и проширење бетонске ПСС „2“

2006

Државна агенција за
ваздушни саобраћај
– Руска Федерација

55

Аеродром „Алмати”
- Република Казахстан

Реконструкција, продужење и проширење бетонске ПСС „2“,
изградња бетонске стајанке

2006-2007

Аеродром „Алмати”
- Република Казахстан

56

Аеродром „Угољни”
– Руска Федерација

Продужење бетонске ПСС и одводњавање

2008-2009

Државна агенција за
ваздушни саобраћај
- Руска Федерација

57

Аеродром „Батајница” – Република Србија

Поправка ПСС „1” бетоном и пресвлачење асфалт-бетоном

2009

Министарство одбране
Републике Србије

58

Аеродром „Никола Тесла”
- Република Србија

Продужење РС „Ф“ (од асфалт- бетона)
и стајанки „Ц1” и „Ц2” (од бетона и асфалт-бетона)

2009-2010

Аеродром „Никола Тесла”
- Република Србија

59

Аеродром „Угољни”
– Руска Федерација

Реконструкција бетонске ПСС и РС „4“,
спољно уређење

2011-2012

Државна агенција за
ваздушни саобраћај
– Руска Федерација

60

Аеродром „Морава”
- Република Србија

Поправка РС и ПСС

2011-2012

Министарство одбране
Републике Србије

61

Аеродром „Никола Тесла”
- Република Србија

Продужење стајанке „Ц“ (од бетона, пресвучена асфалт- бетоном)

2013

Аеродром „Никола Тесла”
- Република Србија

62

Аеродром „Никола Тесла”
- Република Србија

Поправка РС „А“ (од асфалт- бетона)

2014

Аеродром „Никола Тесла”
- Република Србија

63

Аеродром „Ураљск“
- Република Казахстан

Поправка бетонске ПСС и РС

2014

„Кдорстрој“
- Република Казахстан

64

Аеродром „Семеи“
- Република Казахстан

Поправка бетонске ПСС и РС

2017-2018

„Тересе“
- Република Казахстан

2002

ВАЗДУШНИ САОБРАЋАЈ

ИНВЕСТИТОР

Дирекција за изградњу
аеродрома „Омск”
– Руска Федерација

„Каљцово“,
Јекатеринбург

Изградња писте

„Шереметјево” 2006.
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ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ

ОБЈЕКТИ

ДРУМСКОГ
САОБРАЋАЈА

Градимо
трајне
вредности

1948-2018
1948
- 2018

ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ
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ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ

Кемерово

Ауто-пут, Уб-Лајковац

ПУТЕВИ

П

ланум је градио прву деоницу модерног ауто-пута
у СФРЈ. То је била деоница Грмовље – Шмарје у
Словенији. Од настанка до данас изградио је око
2000 км ауто-путева, магистралних и регионалних путева
у бившој Југославији, али и у земљама Азије и Африке.
Нови услови рада и нова технологија захтевали су стално улагање у опрему и механизацију и непрекидно усавршавање
инжењера и високо-квалификованих радника. Предузеће је сарађивало са познатим институтима.
Стечена знања би примењивали
а резултате проверавали у својој
лабораторији.
У време највеће упослености,
Планум је дневно уграђивао више
од 15000 метара кубних земље у
насип, 2500 до 3000 тона асфалта
и преко 1500 метара кубних бетона у коловоз. Све се ради у складу
са дефинисаним стандардима за
материјале и изведене конструкције.

Краљевина Мароко

Изградња путева,
Кемеровскa област

Од свог оснивања Планум гради путеве свих категорија. Да би коловоз био квалитетнији, да би се
повећала његова трајност и носивост, а тиме вожња била
безбеднија критеријуми код пројектовања и изградње путева мењали су се и постајали све строжији. Планум је
пратио трендове, примењивао нове технологије које су
се разликовале за на тла на којима се гради. А градио је
путеве од вреле Африке до леденог Сибира.

ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ
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Ауто-пут Махмудија-Хила, Ирак

Република
Замбија 1968.

Регионални пут,
Замбија 1972.
Прилазни пут
Миркаб, Кувајт

Џибути-Таџура 1987.

У иностранству, путеви свих
категорија грађени су у Сирији,
Ираку, Кувајту, Џибутију, Замбији, Мароку, Руској Федерацији, Казахстану и Анголи.
У Републици Замбији Планум је од 1967. до 1979. године
изградио укупно 417 км путева
различитих категорија. Одмах
после тих радова сели се у
Ирак где је у наредних седам
година изградио 56,5 км ауто-пута Е-1, деонице Махмудиа-Хила. Република Џибути
била је следеће градилиште.
Од 1985. до 1989. године завршено је 174 км магистралног
пута деонице Џибути-Таџура.

Ирак 1987.

ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ

Изградња
ауто-пута
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Објекти који су изграђени у
последњој деценији су:
У Републици Србији, на коридору 10 (ауто-пут E-75): Добановци - Бубањ поток, Сектор 4
(са тунелима „Липак“ и „Железник“ и петљом „Орловача”): дужине ~7,5 км; Хоргош-Нови Сад:
дужине ~17,5 км; Обилазница
око Београда, лот А1, петља
Батајница: дужине ~1,5 км. На
коридору 11 (ауто-пут E-763)
деоницe Уб-Лајковац: дужине
~12,5 км и Таково-Прељина: дужине ~17,5 км.

Таково-Прељина

Хоргош - Нови Сад

Деоница
ауто-пута Е-763

Петља
„Орловача“

Радови ноћу

„Батајничка петља“

ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ
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Осигурање
косина

Кемеровска област

Планум у Руској Федерацији гради и реконструише саобраћајнице више
од четврт века. Највише
је изведених радова у
Кемеровској области и у
Чукотском аутономном
округу, који се налази на
крајњем североистоку
Руске Федерације.

ЛењинскКузњецкКемерово

Чукотски аутономни округ

Мост „Лорино“ 2012.

Леврентија-Лорино

Изграђени су: Магистрални
пут
Н о во с и бирск-Лењинск-Кузњецк-Кемерово-Јурга,
деоница
Лењинск-Кузњецк-Кемерово:
дужине ~49,5 км; Регионални
пут Лаврентија-Лорино: дужине ~42 км; Обилазница око
Лаврентије на регионалном
путу денице Лаврентија-Лорино: дужине ~4 км; Регионални пут, деoница Билибино – Комсомољски – Певек:
дужине ~17км.

ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ
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Република Ангола 2014.

У Републици Анголи присутан
је већ 38 година. Кроз кишне
шуме, у провинцији Бенго, изградио је Регионални пут II реда
Пири Вељо – Каже Мазумбо: дужине ~34,5 км. На сушном југу,
регионални пут I реда Уамбо-Кала: дужине ~19км.

Деоница Сетат - Оуд Ум Рабија
Шљунчани пут

У Краљевини Мароко Планум је од
2004. до 2007. године
изградио ~16 км ауто-пута А3, деонице
Сетат-Маракеш.

Краљевина Мароко

Деоница Пири Вељо - Каже Мазумбо

Изградња 2006.

ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ
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У последњих неколико година извршена је реконструкција 13 тунела у Сићеваћкој клисури укупне дужине 1029 метара; изградња нове тунелске облоге са
хидро-изолацијом и поправка постојеће,
на тунелу Локве-Рожаје, као и санација
предусекa.

Вишеградска
магистрала

„Голубац“

ПУТНИ ТУНЕЛИ

Сићевачка клисура,
реконструкција

М

ало је грађевинских предузећа из целе бивше Југославије које изграђују,
проширују или обнављају тунеле. Планум је свакако у врху те
листе. Познаваоци тунелског
посла ће рећи да је Планум „тунелџијско“ предузеће. У својој
историји изградио је више од
стотину тунела.
Најпознатији су тунели на
Ђердапској магистрали, на магистралном путу Вишеград-Горажде у склопу акумулације ХЕ
„Вишеград”, на магистралном
путу Херцег Нови Бијели Брег, тунел
„Врмац“, на путу
Котор-Тиват, тунел
„Стамболчић“, на
путу Сарајево-Пале...

Магистрални пут Голубац
- Доњи Милановац

Вишеград-Горажде

Пробијање тунела

ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ

„Брђани“

38 | ПЛАНУМ 70 ГОДИНА ГРАДИМО ТРАЈНЕ ВРЕДНОСТИ

ПЛАНУМ 70 ГОДИНА ГРАДИМО ТРАЈНЕ ВРЕДНОСТИ | 39

На траси коридора 10,
обилазнице око Београда,
сектор Б4, методом широког ископа изграђена су
два тунела: „Липак“ и „Железник“, дужина 665 м и
699 м редом.
На коридору 11, деоница Љиг-Прељина, новоаустријском методом изграђени су тунели „Брђани“, дужине 441 метар и
„Савинац“, 240 метара.
Оба тунела рађена су у
пуном профилу ауто-пута
– по две цеви.

Голубачка
тврђава

Као део пројекта „Ревитализација Голубачке
тврђаве”, Планум је 2016. године, на магистралном путу 25-1 изградио тунел „Голубац“ (152 м) у
брду испод тог споменика културе. Најосетљивији
део посла било је минирање терена како не би
дошло до обрушавања - што је Планум беспрекорно извео. Пројекат је финансирала Аустријска
развојна агенција из ИПА фонда Европске уније.
Надзор je вршила француска консултантска кућа
„Сафаж“, по најстрожим критеријумима.

Минирање испод
тврђаве

„Липак“

ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ

ТаковоПрељина
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ОБЈЕКТИ

ЖЕЛЕЗНИЧКОГ
САОБРАЋАЈА

Градимо
трајне
вредности

1948-2018
1948
- 2018

ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ
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Изградња пруге
Београд-Бар

Излаз из тунела
„Златибор“, данас

ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ

П

рви радови били су на прузи Сарајево-Плоче,
Бор-Мајданпек, а највећи радови изведени су на
прузи Београд-Бар. Касније под оквиром „Београдског железничког чвора“.
На овим пругама изграђен
је читав низ пратећих објеката као што су: тунели,
бетонски потпорни зидови,
подвожњаци, надвожњаци,
бетонски пропусти, системи
за процеђивање тла, корита
водотокова и мањи мостови.
Трасе пруга које је радио Планум биле су веома неприступачне, што потврђује податак
да од укупне дужине изграђених железница, 60 процената
чине тунели.
На санацијама пруга, посебно на ојачању и осигурању
нестабилних косина високих
усека, највише је урађено на
прузи Београд-Бар и то без
прекидања саобраћаја. Осигурање се врши ојачањем
дубоким анкерима, бетонским ребрима, прсканим бетоном и накнадно изведеним потпорним зидовима.

Планум је на територији бивше
Југославије био познат и
као градитељ железничких пруга. Његов посао
је изградња доњег строја
железничких пруга, као
и реконструкција и санација постојећих пруга.
Изградња тунела

Изградња
1969.
Београд
– Бар 1970.

Тунел “Мили”
код Бродарева

ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ
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Изградња
стајалишта

ЖЕЛЕЗНИЧКИ ТУНЕЛИ

Тунел „Сушица“

З

„Врачарски тунел“

Сви објекти се налазе у
урбаном, насељеном делу
Београда и пролазе испод
зграда, саобраћајница,
подземних и надземних инсталација са различитом
дебљином надслоја.
Тунел „Дедиње” чине паралелне једноколосечне
цеви, са делом двоколосечне пруге и делом бетонске
рамовске конструкције, укупне дужине 6.160 метара.

начајну улогу Планум је имао на изградњи Београдског
железничког чвора, у чијем
склопу је тунел „Дедиње”,
„Раковица” и стајалиште
„Вуков споменик” , на тунелу „Врачар“. Стајалиште
„Вуков споменик” је подземна железничка станица
и обухвата проширење обе
постојеће тунелске цеви
„Врачарског тунела”. Укупна
дужина стајалишта је 225
метара, са изведеним везним ходницима и коморама
за вентилацију.

„Крижевићи“

Планум је градио тунеле
на железничкој прузи Београд-Бар. Најзначајнији је
тунел „Златибор“, дугачак
6.169 метара, трећи је по
дужини тунел на Балкану
и само 2 м краћи од тунела
„Созина“.
Издвајамо и тунел „Крижевићи“, дужине ~4,9 км, на прузи Тузла-Зворник, као и тунел
„Трифковић“, дужине ~1,7 км,
на прузи Ваљево-Лозница.
Санација

„Златибор“
„Дедиње“

ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ
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Тунелска оплата

Косине и потпорни зидови

Пруга Врбница-Бар,
реконструкција тунела

Последњих деценија константно ради на реконструкцији и санацији тунела са облогом, најчешће од камена и опеке. Санације су вршене
ојачањем постојећих бетонских облога челичним луковима или челичном мрежом, анкерима
и прсканим бетоном.

Последњи Планумов пројекат подразумева реконструкцију 3 тунела на прузи Београд-Бар, секцији пруге Врбница-Бар, у Републици Црној
Гори. То су тунели бр. 187, 190
и 193, укупне дужине ~2,1 км.

Заштитна
галерија

Пруга Београд-Бар

Заштитна косина

Пруга Београд-Бар
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ОБЈЕКТИ
ПОСЕБНЕ
НАМЕНЕ

Градимо
трајне
вредности

1948-2018
1948
- 2018
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„Цетина”, Сплит
„Рудник“, Приштина 1971.

„Клековача“,
Босански
Петровац

„Ортијеш”, Мостар 1971.

Плануму су у почетку,
по службеној дужности
поверавани овакви послови (док је био војно
предузеће). Потом су
послови добијани - заслугом. Наравно, све је
рађено под великим велом тајне.

ПОДЗЕМНИ ОБЈЕКТИ
Значајно место у области градње припада подземним објектима који су изведени за посебне
намене (базе, радарска постројења, склоништа,
складишта). То су подземне хале и просторије
површине попречног пресека до 160
метара квадратних,
односно самостални објекти дефинисане функционалне
намене, који садрже приступне тунеле, радне просторије, везне ходнике,
„Буна“, Мостар 1970.
објекте подземног
водо-снабдевања
техничке и пијаће воде, објекте вентилације и
климатизације, објекте снабдевања електро-енергијом, објекте пречишћавања отпадних вода и пратећу спољну инфраструктуру.

„Јастог”, Вис

„Цетина” 1969.

ОБЈЕКТИ ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
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ХИДРО-ТЕХНИЧКИ
ОБЈЕКТИ

Ш

ездесетих год.
прошлог века
направљено је
бетонско корито
и тиме створено вештачко
Златиборско језеро са израдом уставе са преливом,
улазне грађевине и бетонског колектора тунелског
типа (2,5/3,5 м) за пражњење
језера, дужине ~750 м; радови на изградњи хидроенергетског система Глобочица у
Македонији; изграђена је бетонска брана „Парменац“ код
Чачка и земљана „Алаговац“,
код Невесиња у БиХ.

„Кинг Талал“ 2016.

Краљевина Јордан

Златиборско језеро

„Глобочица“

У области хидро-градње
Планум је радио на
пројекту изградње шест брана и
то у Гвинеји, Јордану, Камбоџи,
Босни и Херцеговини, Македонији и Србији, уз велики број пратећих
објеката и обимним
радовима на регулацији водотокова.

Златиборски колектор

Градња бране у
Јордану 1975.

У Краљевини Јордан,
од 1972 до 1976. године, Планум је изградио
свој највећи подухват у
хидро-градњи , бетонску
ХЕ „Кинг Талал“, чија висина бранe је 90 м, a дужина 180 м.
У оквиру програма
реконструкције брана и
водозахвата, које је финансирала Канцеларија
Европске уније, Планум
је извео низ хидро-техничких објеката и реконструисао мрежу канала на југу Републике
Анголе.
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НАСЕЉЕНА МЕСТА

У време грађанског
рата у Анголи, у главном
граду, Луанди, Планум је
изградио и обновио више
од 20 улица и булевара,
док је у трећем граду по
величини, Лубангу, изградио мноштво централних
градских саобраћајница.
Тренутно са кинеским
партнерима ради на изградњи инфраструктуре
у оквиру кампа за потребе војно-безбедносних
структура у Лубангу.
Изградња улица у Лубангу

Реконструкција
улица

СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ

П

ланум је прве саобраћајнице градио
на Новом Београду и у појединим
приградским насељима. Почетком
70-их година прошлог века чешће бива
ангажован на овим радовима.
Једна од специфичних технологија којом
је овладао изводећи објекте у насељеним
местима је израда колектора методом потискивања готових армирано-бетонских
цеви, што у градским условима омогућава израду колектора
без раскопавања
улица и прекида саобраћаја.
У Нишу и Београду
Планум је константно ангажован на
градњи нових и реконстукцији старих
улица и булевара,
уз изградњу канализационе, водоводне
и електро мреже.

Кемерово

Луанда 2001.

Планум има велико искуство у изградњи улица, трамвајских пруга, водовода, кишне и фекалне канализације, извођењу дренажних
радова, санацији клизишта.
Ту су и изградња паркинга,
партерног уређења градског
простора и фабричких кругова, укључујући и
најсложеније радове на изградњи прве метро
станице у Београду.

Булевар Николе
Тесле, Београд

Војна академија, Лубанго

НАСЕЉЕНА МЕСТА
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НАСЕЉЕНА МЕСТА

СПОЉНА ВОДОВОДНА И
КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА
Планум располаже савременом опремом и механизацијом
за израду спољашње водоводне и
канализационе мреже различитих
промера. То су челични или армирано-бетонски цевоводи или тунели
водовода, кишни или фекални колектори, резервоари за привремено или
стално складиштење воде.

Кемерово

Анадир

Стадион „Химик“,
Кемерово

Чељабинск

У Руској Федерацији, граду
Чељабинску, Кемеровској области и Чукотском аутономном
округу, Планум гради нове и
реконструише старе улице, са
пратећом инфраструктуром.

ИЗРАДА КОЛЕКТОРА
МЕТОДОМ ПОТИСКИВАЊА

Израда колектора методом потискивања је савремен начин избијања тунела мањих профила, без
раскопавања и прекида саобраћаја.
Целокупни рад на изради тунела ограничен је на мањи простор, радни
шахт, из кога се истовремено врши ископ тунела и
уградња потискивањем армирано-бетонских цеви
снажним хидрауличним потискивачима. У овом поступку није потребно израђивати ровове или тунелски профил, већ цеви преузимају улогу привремене
подграде и коначне тунелске облоге.
Методом потискивања брже се напредује у односу на класичну методу, рад је потпуно механизован
и безбедан, како за раднике, тако и за постојеће
објекте. Радови могу да се изводе и у најсложенијим геолошким условима, без прекида саобраћаја
и измештања подземних инсталација, а објекти су
бољег квалитета и знатно су јефтинији.

ПЛАНУМ 70 ГОДИНА ГРАДИМО ТРАЈНЕ ВРЕДНОСТИ | 61

ПРАТЕЋЕ ДЕЛАТНОСТИ

ПРАТЕЋЕ ДЕЛАТНОСТИ

Градимо
трајне
вредности

1948-2018
1948
- 2018

ПРАТЕЋЕ ДЕЛАТНОСТИ

62 | ПЛАНУМ 70 ГОДИНА ГРАДИМО ТРАЈНЕ ВРЕДНОСТИ

ПЛАНУМ 70 ГОДИНА ГРАДИМО ТРАЈНЕ ВРЕДНОСТИ | 63

ПРАТЕЋЕ ДЕЛАТНОСТИ

Ирак

Бетонска база
у Алмати

ПРОИЗВОДЊА
ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА

Експлоатацији
налазишта
шљунка и камена кao
и производњи минералног агрегата за
сопствене потребе
посвећује се посебна
пажња. У зависности од врсте посла
Дробилишно
постројење
и типа позајмишта,
Планум је у стању
да брзо постави своју линију за
експлоатацију овог суштинског
грађевинског материјала.

ПРЕФАБРИКОВАНИ ЕЛЕМЕНТИ
И ГРАЂЕВИНСКА ГАЛАНТЕРИЈА

П

редузеће поседује сепарације и
дробилишна постројења великог капацитета, комплетирана од
примарних „ПАРКЕР” дробилица, конусних ЦФБК примарних и секундарних
дробилица, млинова „ПАРКЕР” и ЦФБК
вибро сита. Сепарисање природних материјала за сопствене потребе такође
се обавља на постројењима домаће
или стране производњe великог капацитета.
Заокруженим процесом дробљења
и сепарације минералног агрегата у
највећој мери је избегнута зависност од
других добављача, што је гаранција да
ће се успешно реализовати планирана
динамика радова на извођењу пројеката било које величине.

Производња
цеви

За потребе извођења радова Планум
је на савременој опреми развио сопствену производњу префабрикованих елемената и бетонске галантерије. Комплетан
систем за производњу армираних цеви
омогућује сопствену израду цеви пречника до 1,5 м и дужине до 3 м. Уређај за
заваривање арматуре обезбеђује квалитет који одговара прописаним стандардима. Производња око 20 м цеви на дан,
гарантује поштовање динамике грађења
и најстрожим критеријумима.

Ирак

Асфалтна база,
Београд

ПРАТЕЋЕ ДЕЛАТНОСТИ
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ПРАТЕЋЕ ДЕЛАТНОСТИ

У саставу Планума је
Ремонтни центар који
се налази у Добановцима,
код Београда и простире се
на 10 хектара.
Ремонт машина
и возила

Оплата тунела
„Брђани“

Браварска хала

РЕМOНТНИ ЦЕНТАР

У

халама се врши ремонт и одржава се сва механизација,
машине и опрема коју Планум поседује. У браварском
погону, за сопствене потребе и за тржиште производе се
челичне конструкције различитих намена. То су носачи, оплате,
резервоари. Израђују се металне конструкције за грађевинске
објекте и калупи за ливење бетонске галантерије. Израда делова и склопова обавља се на
савременим машинама.
Дигитални пробни сто врло
прецизно омогућава оправку и
реглажу пумпи високог притиска.
У машинској радионици врши
се оправка свих мотора који су
уграђени у машине и возила предузећа Планум.
Опремљеност и стручни кадар
обезбеђују адекватно одржавање и ремонт машина. То је још
један од предуслова који доприноси да се сваки уговорени пројекат заврши како је предвиђено.

Ремонтни центар

Машинска
радионица

Челичнa
конструкција

Уградња оплате

ПРАТЕЋЕ ДЕЛАТНОСТИ
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ПРАТЕЋЕ ДЕЛАТНОСТИ

Планум поседује лиценце за извођење свих врста грађевинских радова и сертификате
интегрисаног система управљања квалитетом.

Мерење и
испитивање

ЛАБОРАТОРИЈА

С

провођење контроле квалитета материјала и извођења
грађевинских радова врши
Служба контроле квалитета, која
своју делатност спроводи на градилиштима широм наше земље и у
иностранству.
Делатност Службе контроле
квалитета, односно лабораторије
одувек је била уписана у регистар
предузећа као једна од делатности
и гарант квалитета изведених радова. Основна делатност Службе контроле квалитета су: геомеханичка
испитивања, испитивање
асфалта и испитивања
бетона.
Лабораторија запошљава искусно особље
за руковање специфичном опремом за мерење,
испитивање, вредновање
и обраду резултата мерења као и давање стручних налаза и мишљења
за извршена испитивања.

Kвалитет изведених радова за Планум
је од суштиске важности. У почетку се
контрола вршила у Војно-техничком институту,
који је допринео увођењу нових материјала за
грађење и метода за утврђивање њихових физичко-механичких карактеристика. Тако je до
данашњих дана. Поштовање рокова и искуство
тимова стручњакa, подржано спровођењем лабораторијских мерења и испитивања, чини основу и суштину Планума.

Лабораторијска
мерења

Савремена
опрема

Службу контроле квалитета
чине Централна лабораторија,
где се врше испитивања грађевинских материјала и мешавина
и привремени објекти теренских
лабораторија за потребе појединих градилишта.
Након обнове објекта Централне лабораторије 2015. године и набавке потпуно нове
- савремене опреме, Службa
контроле квалитета је покренула
код акредитационог тела Србије
поступак акредитације. Сертификат о акредитацији лабораторије додељен je 2016. године и
уз годишњу контролу од стране
АТС-а, важи до 2020. године.
Обим акредитације садржи 71
методу испитивања из области:
каменог агрегата, каменог брашна, битумена, асфалтних мешавина, бетона, цемента, испитивања тла и 4 метода узорковања
ових материјала.
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ТУРИЗАМ

Радници Планума
могу да користе услуге одмаралишта “Планум“ по повлашћеним
ценама.
Завршен хотел ће
увећати капацитет за
још 110 лежаја, придодати нови ресторан,
пивницу, конгресну
салу, теретану и фитнес салу, играонице за
децу и друге модерне
садржаје.

ТУРИЗАМ И
УГОСТИТЕЉСТВО
Хотел „Планум“

Златибор

У

власништву предузећа је одмаралиште „Планум“ на Златибору. У току
је завршетак изградње истоименог
хотела уз објекте одмаралишта. Комплекс
је смештен на најлепшем делу планине, у
самом центру некадашњих Партизанских
Вода, у непосредној близини језера. Oбјекти
су окружени боровом шумом, који дају посебан осећај „додира природе“. Одмаралиште
располаже са 100 лежаја у 1/2 и 1/3 собама
и апартманима. Све собе су са купатилом,
телевизором и телефоном. Апартмани су
грађени на два нивоа и веома су комфорни.
У хотелском ресторану, спремају се познати
златиборски специјалитети. Будући хотел
ће носити епитет луксузног објекта са 4*, са
спољним и унутрашњим изгледом, у потпуности примереном шарму овог омиљеног излетишта.
„ПЛАНУМТУРС“ је врло брзо, после оснивања, доспео на туристичко тржиште, јер су пословни партнери Планума и њихови пријатељи увелико почели да користе услуге агенције.
Агенција поседује лиценцу организатора путовања ОТП 298/2010
године и чланица је JУТА и ИАТА асоцијације. У агенцији ради искусан и стручан кадар. Организује све видове путовања у земљи
и иностранству. То подразумева стручна, ђачка и омладинска путовања, али и сва путовања по посебним програмима за групе и
појединце. У понуди су и летовања, зимовања, конгресни туризам,
сајмови, припреме спортских екипа и др.

Планум посебну пажњу посвећује стандарду радника. На сваком градилишту
на терену, радницима се обезбеђује смештај и
Ресторан
квалитетна и обилна исхрана. Наравно, води се
рачуна и о безбедности и здрављу радника на
раду. Због учесталих путовања запослених на рад ван граница земље, због туристичко-рекреативних потреба радника,
као и других послова туристичког сервиса предузећа, 1994.
године основана је
туристичка агенција
„ПЛАНУМТУРС“.

Башта хотела

Туристичка агенција

Уредник
Милица Бркић
Сарадници
Александар Тодоровић,
Вучко Анђелковић и Лазар Милинковић
Технички уредник
Жељко Јеличић
Издавач
Г.П. „Планум”, А.Д. Београд, Земун
Штампа
Интерпринт, Француска 26а, Београд
Јануар 2018.

Градимо
трајне
вредности

1948-2018
1948
- 2018

И

ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПЛАНУМ", АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

ПРАВНА ЛИЦА
Г.П. „ПЛАНУМ”, А.Д. БЕОГРАД, ЗЕМУН

Седиште: 22. oktobra 15, Земун, Београд 11080, Република Србија
Централа: тел: +381 11 2108 618; тел/факс: +381 11 2196 903
E-сандуче: oﬃce@planum.rs
Интернет страна: https://www.planum.rs

EC „ANGOPLANUM”, LDA., LUANDA

Седиште: Rua António Feliciano de Castilho nº 167, Луанда, Република Ангола
Тел/Факс: +244 222 262 079,
E-сандуче: angoplanum@snet.co.ao, angoplanum99@rocketmail.com.

ПРЕДСТАВНИШТВА
МОСКВА

Адреса: 119331 - Москва, Проспект Вернадского, д. 29, Руска Федерација
Тел: +7 499 1314 400; Факс: +7 499 1314 483;
Е-сандуче: planum.msk@mail.ru

ПОДГОРИЦА

„Г. П. `Планум`, А. Д. - Дио страног друштва - Подгорица"
Адреса: 81000 - Подгорица, Булевар Ивана Црнојевића 54/I, Република Црна Гора
Тел: +382 20 226 363; Факс: +382 20 226 623;
E-сандуче: ﬁlijala-podgorica@planum.rs

ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПЛАНУМ”,

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, БЕОГРАД-ЗЕМУН

„АНГОПЛАНУМ”,

ДРУШТВО ОГРАНИЧЕНЕ
ОДГОВОРНОСТИ, ЛУАНДА

ПРЕДСТАВНИШТВA:
Москва
Подгорица

ИЗДАЊЕ ПОВОДОМ ЈУБИЛЕЈА - 70 ГОДИНА ПРЕДУЗЕЋА „ПЛАНУМ”

Предузећа
Представништва
Филијале

