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Зграда Хитне помоћи, од када је изграђена педесетих година прошлог века, никада није била реконструисана и 
проширена, а број становника у престоници вишеструко је порастао. Овим пројектом унапредиће се медицинске услуге и 
изградити додатни капацитети београдске Хитне помоћи, са посебним фокусом на побољшање енергетске ефикасности 
у грејању/климатизацији самог комплекса. Хитну помоћ чини композициони комплекс од три блока (зграде А, Б и Ц) 
укупне корисне површине 4.300 м2. 

Након реконструкције и проширења укупна корисна површина ће се повећати на 8.000 м2.

Санација је планирана у три фазе. У првој фази биће изграђен потпуно нови блок А, блок Б се делом дограђује а делом 
обнавља, док је за трећи блок Ц планирана реконструкција.

Израда техничке документације за Хитну медицинску помоћ града Београда започета је кроз пројекат УНДП-а „Отворене 
заједнице успешне заједнице” који финансира Европска унија. 

ЕУ ППФ тим је добио задатак да развије и и заврши израду преостале техничке и тендерске документације за радове на 
рушењу, изградњи, проширењу и реконструкцији комплекса. 

Пројекат превиђа рушење Блока А, и изградњу нове зграде.  Између сва три блока биће изграђена нова надстрешница. 
Санација блокова Б и Ц  укључиће: замену прозора, израду фасадне изолације, изолацију крова и реконструкцију 
хидроизолације, укључујући и пратеће радове на олуцима и инсталацији уземљења, реконструкцију телекомуникационог 
система и система грејања и инсталација електричне расвете (и уградња нове енергетски ефикасне расвете), преглед 
ормара и реконструцију по потреби. 

Такође реконструисаће се и постојећи системи климатизације и вентилације,  тоалети и санитарни чворови и подне 
облоге.  Изградиће се нови систем  противпожарне дојаве и сигнализације, систем управљања зградом (БМС) и систем 
за надзор енергије (ЕМС) који ће обезбедити континуирано праћење потрошње енергије и остварене уштеде.

Више о пројектима: www.ppf.rs
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