
На основу члана 156. став  12. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
("Службени гласникРС", бр. 41/09 и 53/10), 

 

Министар за инфраструктуру доноси 

Правилник о условима које са аспекта 

безбедности саобраћаја морају да 

испуњавају путни објекти и други 

елементи јавног пута 

Правилникје обjављену "Службеном гласнику РС", бр. 
50/2011 од 8.7.2011. године. 

Члан 1. 

Овим правилником прописују се ближи услови које јавни путеви изван насеља и 

њихови елементи (у даљем тексту: јавни путеви), као и путни објекти морају да 

испуњавају са аспекта безбедности саобраћаја. 

Члан 2. 

Услови из члана 1. овог правилника односе се на: 

- функционалну класификацију ванградских путева (Прилог 1); 

- трасе ванградских путева (Прилог 2); 

- површинске раскрснице ванградских путева (Прилог 3); 

- денивелисане раскрснице ванградских путева (Прилог 4). 

Прилози 1 - 4. из става 1. овог члана одштампани су уз овај правилник и чине 
његов саставни део. 

Члан 3. 

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о основним 
условима које јавни путеви изван насеља и њихови елементи морају да испуњавају 
са гледишта безбедности саобраћаја ("Службени лист СФРЈ", бр. 35/81 и 45/81). 

 



 

Члан 4. 

 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 

гласнику Републике Србије". 

Број 110-00-000097/2010-01 

У Београду, 22. јуна 2011. године 

Министар, 

Милутин Мркоњић, с.р. 



ПРИ ЛОГ 1

1. ФУНК ЦИ О НАЛ НА КЛА СИ ФИ КА ЦИ ЈА ВАН ГРАД СКИХ 
ПУ ТЕ ВА

Функ ци о нал на кла си фи ка ци ја је основ на кла си фи ка ци ја пу-
те ва ко ја под ра зу ме ва по ве зи ва ње и оп слу жи ва ње глав них кон цен-
тра ци ја из во ра и ци ље ва кре та ња љу ди и ро бе у про сто ру, па се 
ди рект но по ве зу је с про стор ним раз во јем. На осно ву функ ци о нал-
не кла си фи ка ци је де фи ни шу се пла нер ске ка рак те ри сти ке пу те ва 
као про грам ски усло ви за про јек то ва ње и, исто вре ме но, фор ми ра 
по ла зно упо ри ште за ка те го ри за ци ју пут не мре же.

2. ОСНОВ НЕ ПО СТАВ КЕ УРЕ ЂЕ ЊА ПУТ НЕ МРЕ ЖЕ

Пут на мре жа је је дан од основ них си сте ма по ве зи ва ња и оп-
слу жи ва ња свих са др жа ја у про сто ру, би ло ди рект но, би ло по сред-
но по ве зи ва њем са др жа ја с тер ми на ли ма дру гих са о бра ћај них си-
сте ма (вод ни, ва зду шни, же ле знич ки). Сто га про стор ни рас по ред 
са др жа ја фор ми ра глав не тач ке про стор не кон цен тра ци је ци ље ва и 
из во ра кре та ња пут ни ка и ро бе, од но сно са о бра ћај на те жи шта ко ја 
се, сра змер но ин тен зи те ту са др жа ја, мо гу по себ но ка те го ри са ти за 
по тре бе функ ци о нал не кла си фи ка ци је пут не мре же.

2.1. Про стор ни раз вој и кон цен тра ци ја из во ра и ци ље ва

Ван град ска пут на мре жа по др жа ва про стор ни раз вој др жа ве 
обез бе ђе њем при сту пач но сти де ло ва ње не те ри то ри је, као и по-
ве зи ва њем др жа ве са окру же њем. Исто вре ме но, пут на мре жа је 
јед но од сред ста ва ко јим се по ве ћа њем при сту пач но сти и усло ва 
по ве зи ва ња мо же до дат но усме ра ва ти про стор ни раз вој др жа ве и 
де ло ва ње не те ри то ри је.

Цен три раз во ја, у пр вом ре ду ур ба ни и дру ги цен три у мре-
жи на се ља глав ни су узроч ни ци про стор не кон цен тра ци је из во ра 
и ци ље ва кре та ња љу ди и тран спор та ро бе. Цен три раз во ја су и 
под руч ја из ван на се ља, као што су  ту ри стич ка под руч ја и цен три, 
про из вод не и дру ге це ли не, као и спе ци фич ни тер ми на ли дру гих 
си сте ма са о бра ћа ја (вод ни, ва зду шни, же ле знич ки); ти цен три 
има ју соп стве не ка рак те ри сти ке вре мен ске и про стор не кон цен-
тра ци је  из во ра и ци ље ва кре та ња љу ди и тран спор та ро бе. 

По сво јим про стор ним, ин ве сти ци о ним и дру гим зах те ви ма 
и не га тив ним ути ца ји ма на окру же ње и жи вот ну сре ди ну, друм ски 
са о бра ћај и пут на мре жа мо ра ју се ускла ђи ва ти с по тре ба ма урав-
но те же ног одр жи вог раз во ја и очу ва ња жи вот не сре ди не.

2.2. Са о бра ћај на функ ци ја пут не мре же

Пут на мре жа је део це ло ви те ин фра струк тур не осно ве др жа-
ве, па се по себ но мо ра во ди ти ра чу на о од но су пре ма дру гим си-
сте ми ма, пре све га у по гле ду рас по де ле то ко ва љу ди и ро бе са гла-
сно стра те ги ји раз во ја це ло ви те са о бра ћај не осно ве др жа ве. 

Ви со ка про стор на раз гра на тост пут не мре же и вре мен ска 
флек си бил ност по ну де са о бра ћај них услу га пут нич ких и те рет-
них сред ста ва пре во за омо гу ћа ва да пут на мре жа бу де основ ни 
си стем на пој но-ди стри бу тив них кре та ња од са о бра ћај них тер ми-
на ла дру гих си сте ма или ка њи ма (вод ни, ва зду шни, же ле зни ца). 
По сле дич но, пут на мре жа је и кључ ни еле мент об је ди ња ва ња раз-
ли чи тих ви до ва са о бра ћа ја у це ло ви ту ин фра струк тур ну осно ву 
укуп ног раз во ја др жа ве.

По што пут ну мре жу ко ри сте ко лек тив ни (јав ни ме ђу град ски, 
при град ски и град ски пре воз) и ин ди ви ду ал ни ви до ви пре во за 
(пут нич ки ауто мо би ли, те рет на во зи ла, би ци кли сти, пе ша ци) по-
треб но је це ло ви то раз ма тра ње свих ви до ва уз мак си мал но ускла-
ђи ва ње кон фликт них зах те ва.

2.3. Хи је рар хи ја са о бра ћај них те жи шта

Пут на мре жа про стор но и функ ци о нал но мо ра би ти са гла сна 
сте пе ну про стор не и вре мен ске кон цен тра ци је из вор них и циљ них 
то ко ва пре во за љу ди и тран спор та ро бе. Функ ци ја по те за пут не 
мре же ди рект но је усло вље на ка те го ри ја ма са о бра ћај них те жи-
шта (цен та ра раз во ја) ко је по ве зу је у скла ду с њи хо вим зна ча јем и 



ин тен зи те ти ма функ ци је у про сто ру. Ка те го ри за ци ја цен та ра раз-
во ја за сно ва на је на кри те ри ју ми ма Про стор ног пла на Ре пу бли ке 
Ср би је, с тим што је нео п ход но де фи ни са ти до дат не кри те ри ју ме, 
пре све га по ка рак те ри сти ка ма про стор не и вре мен ске кон цен тра-
ци је са о бра ћај них то ко ва, ко ји ути чу на ка те го ри за ци ју са о бра ћај-
них те жи шта.

2.3.1. Ур ба на на се ља као са о бра ћај на те жи шта

На се ља као са о бра ћај на те жи шта ка те го ри шу се на осно ву 
бро ја ста нов ни ка у не по сред ном гра ви та ци о ном под руч ју и гра-
нич них усло ва сва ко днев них кре та ња. По ла зна ка рак те ри сти ка 
на се ља као са о бра ћај них те жи шта је из ра же на про стор на кон цен-
тра ци ја из во ра и ци ље ва кре та ња у цен трал ном под руч ју на се ља и 
ре ла тив но рав но ме ран ин тен зи тет кре та ња то ком го ди не.

– др жав на (ма кро ре ги о нал на) са о бра ћај на те жи шта су 
ур ба на на се ља са ви ше од 100.000 ста нов ни ка у кон ти ну ал но из-
гра ђе ном под руч ју с вре мен ским ра ди ју сом сва ко днев не гра ви та-
ци је из ши рег под руч ја 45 –60 ми ну та. По ред свих функ ци ја ни-
жих ни воа цен та ра они су ад ми ни стра тив ни, кул тур ни, обра зов ни, 
при вред ни, снаб де вач ки, здрав стве ни и дру ги цен три ви ше ре ги о-
на и/или др жа ве с број ним функ ци ја ма ме ђу на род ног зна ча ја. 

– ре ги о нал на са о бра ћај на те жи шта су ур ба на на се ља са 
50.000 –100.000 ста нов ни ка у гра ви та ци о ном под руч ју и вре мен-
ским ра ди ју сом сва ко днев не гра ви та ци је 30 –45 ми ну та. По ред 
свих функ ци ја ни жих ни воа цен та ра они су ад ми ни стра тив ни, кул-
тур ни, обра зов ни, при вред ни, снаб де вач ки, здрав стве ни и дру ги 
цен три ре ги о на или ви ше оп шти на.

– под руч на са о бра ћај на те жи шта су ур ба ни зо ва на на се ља 
са 10.000 –50.000 ста нов ни ка ко ја сво јим са др жа ји ма по кри ва ју 
уве ћа не сва ко днев не по тре бе ста нов ни штва, као и огра ни чен број 
и обим по вре ме них по тре ба с вре мен ским ра ди ју сом сва ко днев не 
гра ви та ци је 15 –30 ми ну та. Та те жи шта су, по пра ви лу, ма њи цен-
три про из вод ње, за нат ства и де лат но сти услу га са огра ни че ним 
ни во ом ад ми ни стра тив них, кул тур них, обра зов них, здрав стве них 
и дру гих функ ци ја.

– ло кал на са о бра ћај на те жи шта су на се ља са 500 –10.000 
ста нов ни ка ко ја сво јим са др жа ји ма по кри ва ју сва ко днев не и огра-
ни че не по вре ме не по тре бе ста нов ни штва с вре мен ским ра ди ју сом 
сва ко днев не гра ви та ци је ма њим од 15 ми ну та.

2.3.2. Оста ли цен три раз во ја као са о бра ћај на те жи шта

Оста ли цен три раз во ја из ван на се ља (нпр. под руч ја за од мор 
и ре кре а ци ју, из дво је ни про из вод ни ком плек си, са о бра ћај ни тер-
ми на ли итд.) не ма ју исти ни во ра зно вр сно сти функ ци је као ур ба-
на на се ља. Они, по пра ви лу, има ју дру га чи је ка рак те ри сти ке про-
стор не и вре мен ске кон цен тра ци је из во ра и ци ље ва кре та ња љу ди 
и ро бе (се зон ске ка рак те ри сти ке). Та ко ђе, ка рак те ри стич но је да 
та кви цен три раз во ја, по пра ви лу, има ју дру га чи је ка рак те ри сти ке 
струк ту ре то ко ва по ви до ви ма тран спор та.

По до ми нант ном кри те ри ју му ути ца ја на функ ци ју по те за 
или де о ни це пут не мре же, оста ли цен три раз во ја мо гу се при бли-
жно из јед на чи ти са са о бра ћај ним те жи шти ма од ре ђе ним пре ма 
кри те ри ју ми ма за на се ља.

2 .3 .2 .1 .  Ту  ри  стич  ка  под  руч  ј а  и  цен  т ри

На осно ву ин тен зи те та по тра жње, као и про стор не и вре мен-
ске кон цен тра ци је из во ра и ци ље ва кре та ња љу ди и тран спор та 
ро бе, раз ли ку ју се сле де ће ка те го ри је ту ри стич ких под руч ја и цен-
та ра као са о бра ћај них те жи шта:

 – обла сти за ту ри зам, од мор, ре кре а ци ју и спорт ко је об у хва-
та ју ве ли ки про стор са ра зно вр сном по ну дом услу га и нај ви ше 
ви ше днев них бо ра ва ка ко ри сни ка, од но сно ту ри стич ка под руч ја 
и цен три др жав ног и/или ме ђу ре ги о нал ног зна ча ја. По ути ца ју на 
функ ци ју пут не мре же при бли жно су јед на ки са ре ги о нал ним са-
о бра ћај ним те жи штем де фи ни са ним за на се ља.

 – обла сти за ту ри зам, од мор, ре кре а ци ју и спорт ко је об у хва-
та ју ма ње по вр ши не са  ре ла тив но јед но род ном по ну дом услу га 
на ко ји ма ко ри сни ци углав ном крат ко бо ра ве, од но сно ту ри стич ка 

под руч ја и цен три ре ги о нал ног (ме ђу ре ги о нал ног) до ме та.  По 
ути ца ју на функ ци ју пут не мре же при бли жно су јед на ки са под-
руч ним са о бра ћај ним те жи штем де фи ни са ним за на се ља.

 – обла сти и цен три с нај ви ше крат ко трај них или јед но днев-
них бо ра ва ка и ре ла тив но јед но род ном по ну дом услу га с нај ви ше 
крат ких или јед но днев них бо рав ка ко ри сни ка, од но сно под руч ја и 
цен три под руч ног (ре ги о нал ног) до ме та. По ути ца ју на функ ци ју 
пут не мре же при бли жно су јед на ки са ло кал ним са о бра ћај ним 
те жи штем де фи ни са ним за на се ља.

2 .3 .2 .2 .  Тер ми  на  ли  дру  гих  ви  до  ва  с а  о  бра  ћа  ј а

По ла зе ћи од ин тен зи те та то ко ва као и про стор не и вре мен ске 
кон цен тра ци је из во ра и ци ље ва кре та ња љу ди и тран спор та ро бе 
раз ли ку ју се сле де ће ка те го ри је тер ми на ла (из ван на се ља) као са о-
бра ћај них те жи шта:

 – тер ми на ли ко ји за у зи ма ју ве ли ки про стор са др жав ним (ме-
ђу др жав ним) ни во ом функ ци је (ме ђу на род ни аеро дро ми, при ста-
ни шта и лу ке на плов ним пу те ви ма I ре да, же ле знич ке ста ни це 
да љин ског са о бра ћа ја и сл.). По ути ца ју на функ ци ју пут не мре же 
при бли жно су јед на ки са ре ги о нал ним са о бра ћај ним те жи штем  
де фи ни са ним за на се ља.

 – тер ми на ли ме ђу ре ги о нал ног (ре ги о нал ног) до ме та (нпр. 
до ма ћи аеро дро ми, при ста ни шта и лу ке на вод ним пу те ви ма II ре-
да, же ле знич ке ста ни це за ме ђу ре ги о нал ни/ре ги о нал ни са о бра ћај 
и сл.). По ути ца ју на функ ци ју пут не мре же при бли жно су јед на ки 
са под руч ним са о бра ћај ним те жи штем де фи ни са ним за на се ља.

 – ве зне тач ке са си сте ми ма ре ги о нал ног (су бре ги о нал ног) до-
ме та (нпр. при ста ни шта и лу ке на вод ним пу те ви ма III ре да, при-
град ска же ле знич ка ста ни ца и сл.). По ути ца ју на функ ци ју пут не 
мре же при бли жно су јед на ки са ло кал ним са о бра ћај ним те жи-
штем де фи ни са ним за на се ља.

2 .3 .2 .3 .  Пре  ко  гра  нич  не  ве  зе

Ка те го ри за ци ја са о бра ћај них те жи шта и по сле дич но ни вои 
функ ци је њи хо вог по ве зи ва ња у пре ко гра нич ним ве за ма под ле-
же истим кри те ри ју ми ма као што је прет ход но де фи ни са но, с тим 
што се по пра ви лу, по шту је ка те го ри за ци ја са о бра ћај них те жи шта, 
од но сно цен та ра раз во ја де фи ни са на у су сед ним др жа ва ма.

2.3.3. Ни вои функ ци је по ве зи ва ња са о бра ћај них те жи шта

Ни во функ ци је по те за (де о ни це) пут не мре же у скла ду је с 
ка те го ри јом са о бра ћај ног те жи шта ко је оп слу жу је; раз ли ку ју се 
че ти ри ре да са о бра ћај не функ ци је (сли ка 2-01 овог при ло га):

Са о бра ћај на функ ци ја I ре да: ме ђу соб но по ве зи ва ње др-
жав них (ма кро ре ги о нал них) са о бра ћај них те жи шта, пре ко гра нич-
но по ве зи ва ње с те жи шти ма истог зна ча ја у дру гим др жа ва ма

Са о бра ћај на функ ци ја II ре да: по ве зи ва ње ре ги о нал них 
те жи шта с др жав ним (ма кро ре ги о нал ним) са о бра ћај ним те жи-
шти ма, ме ђу соб но по ве зи ва ње ре ги о нал них те жи шта, по ве зи ва ње 
ре ги о нал них (у по себ ним слу ча је ви ма под руч них) те жи шта са ве-
за ма I ре да функ ци је, по ве зи ва ње ту ри стич ких под руч ја и цен та-
ра др жав ног (ме ђу ре ги о нал ног) зна ча ја са ве за ма I ре да функ ци-
је, по ве зи ва ње са о бра ћај них тер ми на ла др жав ног (ме ђу др жав ног) 
зна ча ја са ве за ма I ре да функ ци је.

Са о бра ћај на функ ци ја III ре да: по ве зи ва ње под руч них са-
о бра ћај них те жи шта са ре ги о нал ним и, у по себ ним слу ча је ви ма, 
др жав ним (ма кро ре ги о на ним) те жи шти ма, ме ђу соб но по ве зи ва ње 
под руч них те жи шта, по ве зи ва ње ре ги о нал них (у по себ ним слу ча-
је ви ма под руч них) те жи шта са ве за ма II (I) ре да функ ци је, по ве зи-
ва ње ту ри стич ких цен та ра ре ги о нал ног (ме ђу ре ги о нал ног) зна ча ја 
са ве за ма II (I) ре да функ ци је, по ве зи ва ње са о бра ћај них тер ми на ла 
ре ги о нал ног (ме ђу ре ги о нал ног) зна ча ја са ве за ма II (I) ре да функ-
ци је.

Са о бра ћај на функ ци ја IV ре да: по ве зи ва ње ло кал них те-
жи шта с под руч ним те жи шти ма и, у по себ ним слу ча је ви ма, ре ги-
о нал ним те жи шти ма, ме ђу соб но по ве зи ва ње ло кал них те жи шта, 
по ве зи ва ње ло кал них те жи шта са ве за ма III (II) ре да функ ци је, 
по ве зи ва ње ту ри стич ких цен та ра под руч ног (ре ги о нал ног) зна ча-
ја са ве за ма III (II) ре да функ ци је, по ве зи ва ње са о бра ћај них тер-
ми на ла ре ги о нал ног/су бре ги о нал ног зна ча ја са ве за ма III (II) ре да 
функ ци је.



Сли ка 2-01: Са о бра ћај на те жи шта и ни вои са о бра ћај не функ ци је.

3. ФУНК ЦИ ЈЕ ПУ ТЕ ВА

У овом по гла вљу се на осно ву оп штих ста во ва о за да ци ма 
пут не мре же у оства ри ва њу ци ље ва про стор ног раз во ја де фи ни шу 
основ не и по себ не функ ци је по те за (де о ни ца) пу те ва као еле ме на-
та пут не мре же.

3.1. Основ не функ ци је пу та

Основ не функ ци је пу та су са о бра ћај не функ ци је ме ђу соб ног 
по ве зи ва ња са о бра ћај них те жи шта и са о бра ћај ног оп слу жи ва ња 
про сто ра у не по сред ној око ли ни пу та. Основ не функ ци је пу та су:

– оп слу жи ва ње – под ра зу ме ва обез бе ђе ње при сту па до/од 
по је ди нач не ло ка ци је и/или про стор не це ли не (под руч ја), во ђе ње 
са о бра ћај них то ко ва до/од под руч ног те жи шта или до/од де о ни це 
ви шег функ ци о нал ног ни воа пут не мре же;

– са би ра ње – је функ ци ја при ку пља ња по је ди нач них са о бра-
ћај них то ко ва да би се об је ди ни ли, во де до/од под руч ног и/или ре-
ги о нал ног са о бра ћај ног те жи шта или до/од де о ни це ви шег функ-
ци о нал ног ни воа пут не мре же;

– по ве зи ва ње по је ди них под руч них и/или ре ги о нал них са о-
бра ћај них те жи шта под ра зу ме ва функ ци ју са о бра ћај ног об је ди ња-
ва ња ур ба них на се ља и/или дру гих вр ста са о бра ћај них те жи шта, 
као и њи хо во при кљу чи ва ње на по те зе (де о ни це) нај ви шег функ-
ци о нал ног ни воа пут не мре же;

– да љин ско по ве зи ва ње ре ги о нал них и/или др жав них (ма-
кро ре ги о нал них) са о бра ћај них те жи шта пред ста вља нај ви шу 
функ ци ју пу та ко ја по ве зу је ве ћа од сто ја ња ме ђу ре ги о нал ног, др-
жав ног и ме ђу др жав ног до ме та.

3.2. По себ не функ ци је пу та

По себ не функ ци је пу та об у хва та ју пра те ће услу ге ко ри сни ци-
ма пу та (го ри во, сер ви си, од мор, по тре бе, услу ге и сл.) као и дру ге 
ак тив но сти ко је се од ви ја ју на пут ном зе мљи шту (нпр. при ступ до 
ста ја ли шта и че ка ње на јав ни пре воз). Та гру па функ ци ја се по вр-
сти, ин тен зи те ту и бро ју де фи ни ше као би тан пла нер ско-про јек тант-
ски услов (тач ка 5.2. овог при ло га) у скла ду с функ ци о нал ном вр стом 
пут ног прав ца и/или де о ни це. По себ не функ ци је не сме ју ни на ко ји 
на чин ума њи ти ква ли тет основ них (тј. са о бра ћај них) функ ци ја сма-
ње њем бр зи не са о бра ћај ног то ка и/или ни воа услу ге, сма ње ње ни воа 
без бед но сти са о бра ћа ја, оме та њем основ ног са о бра ћај ног то ка и сл.

Не по сред но окру же ње пу та, по За ко ну о јав ним пу те ви ма, 
об у хва та за штит ни по јас и по јас кон тро ли са не из град ње, чи ја ши-
ри на за ви си од ка те го ри је пу та. Ни же функ ци о нал не вр сте пу те ва, 
као и де о ни це пу те ва кроз на се ље на ме ста у пут ном про сто ру и 

не по сред ном окру же њу има ју и низ по себ них функ ци ја (нпр. за у-
ста вља ње и пар ки ра ње во зи ла, по преч но и по ду жно кре та ње би ци-
кли ста и/или пе ша ка, бо ра вак пе ша ка у про фи лу пу та и/или ши рем 
про сто ру, кре та ње и бо ра вак де це, шет ња, ко ри шће ње услу га обје ка-
та у зо ни пу та итд.). Та гру па по себ них функ ци ја по пра ви лу, по сле-
ди ца је са о бра ћај не функ ци је оп слу жи ва ња ивич них са др жа ја, па се 
ја вља ју кон фликт ни зах те ви обез бе ђе ња усло ва за про ла зне то ко ве 
ван град ског пу та и по тре ба функ ци о ни са ња ивич них са др жа ја.

3.3. Пре кла па ње функ ци ја

Из ме ђу функ ци ја по ве зи ва ња, оп слу жи ва ња и бо рав ка по сто-
је из ра же ни су прот ни зах те ви; урав но те же но ре ше ње тих зах те ва 
су штин ски је са др жај функ ци о нал не кла си фи ка ци је као осно ве за 
пла нер ско уре ђе ње пут не мре же и про јект но об ли ко ва ње пут ног 
про сто ра.

Пу те ви из ван из гра ђе них под руч ја по пра ви лу оства ру ју 
функ ци ју по ве зи ва ња с кон тро ли са ним вр ста ма и ин тен зи те ти-
ма оп слу жи ва ња и бо рав ка. У зо ни из гра ђе них под руч ја кроз ко је 
про ла зи ван град ски пут пре кла па ње функ ци ја је пра ви ло та ко да 
се у та квим си ту а ци ја ма пр вен стве но те жи раз два ја њу функ ци је 
по ве зи ва ња од функ ци је оп слу жи ва ња и бо рав ка (се гре га ци ја).

Уко ли ко раз два ја ње функ ци ја (се гре га ци ја) ни је мо гу ће, или 
из по себ них раз ло га ни је по жељ но, мо ра се на ћи ком про ми сно ре-
ше ње ко је не ће не сра змер но угро зи ти ни јед ну од на ве де них функ-
ци ја. При хва тљи во ком про ми сно ре ше ње мо гу ће је по сти ћи са мо 
на по те зи ма чи ја је функ ци ја по ве зи ва ња ма њег зна ча ја, од но сно 
за функ ци о нал но ни же ка те го ри је ван град ских пу те ва.

4. ФУНК ЦИ О НАЛ НА КЛА СИ ФИ КА ЦИ ЈА ПУ ТЕ ВА

Функ ци о нал на кла си фи ка ци ја пу те ва је основ на кла си фи-
ка ци ја за сно ва на на глав ним за да ци ма пут ног по те за (де о ни це) у 
пут ној мре жи и це ло ви те са о бра ћај не осно ве про стор ног раз во ја 
те ри то ри је др жа ве.

4.1. Кри те ри ју ми функ ци о нал не кла си фи ка ци је

Основ ни кри те ри ју ми функ ци о нал не кла си фи ка ци је пу те ва су:
– про стор ни ни во функ ци је као по ка за тељ ни воа функ ци-

је по ве зи ва ња са о бра ћај них те жи шта (тач ка 2.3.3.3. овог при ло га). 
Раз ли ку ју се че ти ри про стор на ни воа функ ци је: ло ка ци ја, под руч-
је, ре ги он, два/ви ше ре ги о на, др жа ва, две/ви ше др жа ва.

– до ми нант на са о бра ћај на функ ци ја у сми слу чла на. 3.1. 
овог при ло га, од но сно ре ла тив ни сте пен ва жно сти за да та ка оп слу-
жи ва ња са др жа ја, са би ра ња то ко ва, по ве зи-ва ње са о бра ћај них те-
жи шта и да љин ско по ве зи ва ње са о бра ћај них те жи шта. 

По себ не функ ци је пу те ва (тач ка. 3.2. овог при ло га) и пре-
кла па ње функ ци ја (тач ка 3.3. овог при ло га) по сле ди ца су функ-
ци о нал не кла си фи ка ци је, од но сно пла нер ске ка рак те ри сти ке од-
ре ђе не функ ци о нал не вр сте или ти па пу та. Сто га се ти еле мен ти 
функ ци је де таљ ни је раз ма тра ју у по гла вљу 6. овог при ло га „Оп-
шти про грам ски усло ви за про јек то ва ње пу те ва”.

4.2. Кла се пу те ва пре ма функ ци о нал ној кла си фи ка ци ји

Об је ди ња ва њем кри те ри ју ма из тач ке 4.1. овог при ло га и ра-
ни је де фи ни са них ни воа са о бра ћај не функ ци је (тач ка 2.3.3. овог 
при ло га) де фи ни шу се кла се пу те ва, од но сно функ ци о нал не вр сте 
и ти по ви пу те ва, као што је при ка за но на сли ци 4-01 овог при ло га.

Раз ли ку ју се че ти ри вр сте пу те ва пре ма основ ним функ ци-
ја ма:

 – при ступ ни пу те ви  (ПП)
 – са бир ни пу те ви  (СП)
 – ве зни пу те ви  (ВП)
 – да љин ски пу те ви  (ДП).
За ви сно од про стор ног ни воа на ко ме се од ви ја функ ци ја пу-

та, че ти ри на ве де не вр сте пу те ва фор ми ра ју осам функ ци о нал них 
ти по ва:

 – при ступ ни пу те ви  ло кал ни  (ПП-л)
 – при ступ ни пу те ви  под руч ни (ПП-п)
 – са бир ни пу те ви  под руч ни (СП-п)
 – са бир ни пу те ви  ре ги о нал ни (СП-р)
 – ве зни пу те ви  ре ги о нал ни (ВП-р)



 – ве зни пу те ви  ме ђу ре ги о нал ни (ВП-м)
 – да љин ски пу те ви  ме ђу ре ги о нал ни (ДП-м)
 – да љин ски пу те ви  др жав ни, ме ђу др жав ни (ДП-д).

Сли ка 4-01:  Вр сте и ти по ви пу те ва пре ма функ ци о нал ној кла си-
фи ка ци ји.

4.3. Глав не и спо ред не функ ци је пу те ва

Сва ки по тез (де о ни ца) пу та има ви ше стру ке функ ци о нал не 
за дат ке, па је нео п ход но де фи ни са ти глав ну и спо ред ну функ ци ју 
пу та по ла зе ћи од основ ног ста ва да спо ред на функ ци ја пу та мо-
же би ти при хва тљи ва са мо ако не ума њу је ни во ква ли те та услу ге 
за глав ну са о бра ћај ну функ ци ју. Глав на и спо ред на функ ци ја пу та 
пре ма функ ци о нал ним вр ста ма и ти по ви ма при ка за на је на сли ци 
4-02 овог при ло га.

Сли ка 4-02:  Глав на и спо ред на функ ци ја пу та по функ ци о нал ним 
вр ста ма и ти по ви ма.

4.4. Фун кц и она лна кл ас иф ик ац ија и пу тна мр ежа

П оред фун кц и она лне кл ас иф ик ац ије к оја је осн ова за пр оцес 
пл ан ир ања и пр оје кт ов ања п ут ева, пу тне мр еже се и п осе бно кл ас-
иф ик ују по сп ец ифи чним кр ит ер иј ум има и, у о др еђ еном ст еп ену, 
то је у скл аду с фун кц и она лном кл ас иф ик ац ијом.

4.4.1. Фун кц и она лна кл ас иф ик ац ија

Осн ову за фун кц и она лну кл ас иф ик ац ију ва нгра дских п ут-
ева ч ини пр осто рни ра звој, о дн осно ра звој с а обр аћа јних т еж ишта 
д еф ин исан у пр ост ору и вр ем ену, па се о др еђ ив ање фун кц и она-
лног ра нга пу тних п от еза (д е он ица) спр ов оди пр осто рним пл ан-
ир ањем, о дн осно и зр адом г ен ера лног пл ана ра зв оја пу тне мр еже 
као с аста вног д ела о дг ов ар ај ућег пр осто рног пл ана. Фун кц и она-
лна кл ас иф ик ац ија пу тне мр еже ст ога н ије к она чна већ, у скл аду 
с пр ом ен ама у пр осто рном и с а обр аћа јном ра зв оју, пр ов ер ава се 
и м од иф ик ује у скл аду са опр ед ељ ењ има, о дн осно р е ал из ац ијом 
ра зв оја.

О дг ов ар ај ући н иво пр осто рног пл ана, о дн осно г ен ера лног пл ана 
ра зв оја пу тне мр еже као њ ег овог д ела к ојим се д еф ин ишу фун кц и она-
лни н ивои п от еза (д е он ице) пр ик азан је на сл ици 4-03 овог пр ил ога. 
Истим д ок уме нтом д еф ин ишу се чво рне та чке, о дн осно број и г ен ера-
лни п ол ожај ра ск рсн ица за п ов ез ив ање к оје им ају исти или за ј едан 
ст епен н ижи фун кц и она лни ранг с агл асно та чки 4.4.3. овог пр ил ога.

Сл ика 4-03:  Пр осто рни пл ан ови к ој има се д еф ин ишу фун кц и она-
лне в рсте и т ип ови п ута.

Пр осто рним пл аном д рж аве д еф ин ишу се на јв ише к ат ег ор ије 
п ут ева, о дн осно п ут еви са фун кц ијом д аљи нског п ов ез ив ања (ДП-
д, ДП-м), као и на јв ажн ији п ут еви м еђ ур ег и она лног п ов ез ив ања 
(ВП-м). Фун кц и она лном кл ас иф ик ац ијом д еф ин ишу се и чво рне 
та чке, о дн осно ра ск рсн ице за п ов ез ив ање с пу тном мр ежом р ег и-
она лног д ом ета.

Р ег и она лни пр осто рни план пр е уз има фун кц и она лне в рсте и 
т ип ове п ут ева к оји су усв ој ени у пр осто рном пл ану д рж аве укљ-
уч уј ући и чво рне та чке п ов ез ив ања. У р ег и она лном пр осто рном 
пл ану в рши се фун кц и она лна кл ас иф ик ац ија пр е ост алих м еђ ур ег-
и она лних п ут ева (ВП-м) и п ут ева са р ег и она лним д ом етом фун кц-
ије (ВП-р, СП-р), што о б ухв ата и ра ск рсн ице с пу тним п от ез има 
(д е он иц ама) по дру чног (или о пшти нског) зн ач аја.

Пр осто рни план по дру чја (или о пшт ине) пр е уз има фун кц и она-
лне в рсте и т ип ове п ут ева к оји су усв ој ени у р ег и она лном пр осто-
рном пл ану, укљ уч уј ући и чво рне та чке п ов ез ив ања. У пр осто рном 
пл ану по дру чја (или о пшт ине) в рши се фун кц и она лна кл ас иф ик ац-
ија еве нт уа лно пр е ост алих с аби рних р ег и она лних п ут ева (СП-р) и 
п ут ева к оји о псл уж ују по дру чје (СП-п, ПП-п), а м огу да се укљ уче 
и на јв ажн ији пр исту пни п ут еви л ока лног зн ач аја (ПП-л).

4.4.2. П осе бне кл ас иф ик ац ије п ут ева

П оред осно вне, фун кц и она лне кл ас иф ик ац ије п ут ева, у скл-
аду с п осе бним за хт ев има и п отр еб ама в рше се и сп ец ифи чне кл-
ас иф ик ац ије п ут ева, и то на осн ову п ој ед ина чних д ом инан тних 
кр ит ер иј ума. На јв ећи број тих кл ас иф ик ац ија п ов езан је са осно-
вном фун кц и она лном кл ас иф ик ац ијом.

4 .4 .2 .1 .  А  дм  ин  ист р  ати  вна  кл  ас  иф  ик ац  и ја  п  ут  ева

К ат ег ор ије п ут ева по а дм ин истр ати вној кл ас иф ик ац ији 
(д ржа вни п ут еви I р еда, д ржа вни п ут еви II р еда и о пшти нски п ут-
еви) део су пр ојек тног з ада тка и н еп осре дно се пр им ењ ују као 
пр огра мски услов за пр оцес пр оје кт ов ања п ут ева. Г ен ера лна в еза 
а дм ин истр ати вне и фун кц и она лне кл ас иф ик ац ије п ут ева пр ик аз-
ана је на сл ици 4-04 овог пр ил ога.

Сли ка 4-04:  Ге не рал на ве за ка те го ри ја пу те ва пре ма ад ми ни-
стра тив ној и функ ци о нал ној кла си фи ка ци ји.



Др жав ни пу те ви I ре да су кључ ни по те зи (де о ни це) ме ђу др-
жав ног и др жав ног зна ча ја и овој ка те го ри ји по пра ви лу при па да-
ју да љин ски пу те ви (ДП-д, ДП-м), као и нај ва жни ји ве зни пу те ви 
ме ђу ре ги о нал ног до ме та (ВП-м).

Др жав ни пу те ви II ре да су кључ ни по те зи (де о ни це) пут не 
мре же ре ги о на. Тој ка те го ри ји при па да ју ма ње ва жни ме ђу ре ги о-
нал ни (ВП-м), ре ги о нал ни ве зни пу те ви (ВП-р) и нај ва жни ји ре-
ги о нал ни са бир ни пу те ви (СП-р).

Оп штин ски пу те ви слу же за оп штин ски (ме ђу оп штин ски) са-
о бра ћај огра ни че ног до ме та и тој ка те го ри ји по пра ви лу при па да ју 
ма ње ва жни ре ги о нал ни са бир ни пу те ви (СП-р), са бир ни пу те ви на 
под руч ју (СП-п) и сви ка те го ри са ни при ступ ни пу те ви (ПП-п, ПП-л).

4 .4 .2 .2 .  Кла  си  фи  ка  ци  ј а  пре  ма  вр  сти  с а  о  бра  ћа  ј а

За ви сно од вр сте са о бра ћа ја, од но сно ти по ва во зи ла ко ји ма 
је до зво ље но кре та ње јав ним пу тем раз ли ку ју се две кла се пу те ва:

Пу те ви за са о бра ћај мо тор них во зи ла  – на ме ње ни су за са-
о бра ћај во зи ла ко ја су За ко ном де фи ни са на као мо тор на во зи ла. 
Раз ли ку ју се две под гру пе. 

Пр ва под гру па су ауто пу те ви као нај ви ша кла са пу те ва на ко-
ји ма се са о бра ћај од ви ја по фи зич ки раз дво је ним јед но смер ним ко-
ло во зи ма с нај ма ње по две во зне тра ке у јед ном сме ру уз пот пу но 
обез бе ђе ње кон ти ну и те та основ них то ко ва без пре се ца ња у истом 
ни воу. Та кве ка рак те ри сти ке су, по пра ви лу, оба ве зне за нај ви ши 
тип функ ци о нал не кла си фи ка ци је (тј. да љин ске пу те ве др жав ног и 
ме ђу на род ног зна ча ја ДП-д) док их за ви сно од про грам ских усло ва 
мо гу има ти и функ ци о нал ни ти по ви ДП-м, ВП-м и ВП-р.

Дру га под гру па су пу те ви ре зер ви са ни за са о бра ћај мо тор-
них во зи ла и при па да ју ви шој ка те го ри ји пу те ва на ко ји ма се од-
ви ја са о бра ћај мо тор них во зи ла на је дин стве ном или раз дво је ном 
ко ло во зу и има ју нај ма ње укуп но две во зне тра ке за дво смер ни са-
о бра ћај. Основ ни то ко ви се пре се ца ју у истом (раз ли чи том) ни воу, 
а ако су фи зич ки раз дво је ни ко ло во зи, по пра ви лу се пре се ца ња 
основ них то ко ва де ни ве ли шу. Та ква вр ста пу те ва су функ ци о нал-
ни ти по ви ДП-м, ВП-м, а мо гу се при ме њи ва ти код ВП-р и СП-р, 
пре све га за ви сно од са о бра ћај ног оп те ре ће ња.

Пу те ви за ме шо ви ти са о бра ћај ко ри сте се за кре та ње свих 
вр ста во зи ла и ко ри сни ка у са о бра ћа ју. Са о бра ћај је дво сме ран и од-
ви ја се на је дин стве ном ко ло во зу са укуп но две во зне тра ке. Осно ву 
за про јек то ва ње чи не ка рак те ри сти ке пре о вла ђу ју ће вр сте са о бра-
ћа ја уз пу но по што ва ње зах те ва дру гих ви до ва, а пре све га пе ша ка и 
би ци кли ста. Сви то ко ви се пре се ца ју у јед ном ни воу. Та вр ста пу те-
ва ка рак те ри стич на је за при ступ не и са бир не пу те ве ни жег зна ча ја 
(ПП-л, ПП-п, СП-п), а за ви сно од са о бра ћај ног оп те ре ће ња, мо гу-
ћа је при ме на и код функ ци о нал них ти по ва СП-р и ВП-р.

Кла си фи ка ци ја по овом кри те ри ју му по пра ви лу се ускла ђу-
је са функ ци о нал ном кла си фи ка ци јом и је дан је од основ них ре-
зул та та са о бра ћај не сту ди је као јед не од осно ва ге не рал ног пла на 
пут не мре же. 

4 .4 .2 .3 .  Кла  си  фи  ка  ци  ј а  пре  ма  усло  ви  ма  те  ре  на

Ван град ски пу те ви кла си фи ку ју се и пре ма то по граф ским ка-
рак те ри сти ка ма те ре на у не по сред ном окру же њу. За пре ли ми нар-
но од ре ђи ва ње ка рак те ра те ре на ко ри сте се по ка за те љи при ка за ни 
у та бе ли 4-01 овог при ло га.

Та бе ла 4-01:  По ка за те љи за пре ли ми нар но де фи ни са ње ка рак те-
ра те ре на.

Рав ни чар ски Бр до вит Пла нин ски
Рел  ви син ска раз ли ка на 1 000 m од сто-
ја ња

≤ 50 m 50  – 150 m ≥ 150 m

на гиб па ди на  ≤ 1 : 10 1 : 10  – 1 : 2 ≥ 1 : 2

Ко нач но утвр ђи ва ње ка рак те ра те ре на дуж тра се и по де ла на ка-
рак те ри стич не де о ни це ре зул тат је из ра де ге не рал ног про јек та пу та.

4 .4 .2 .4 .  Кла  си  фи  ка  ци  ј а  пре  ма  ка  рак  те  ру  
с а  о  бра  ћа ј  них  то  ко  ва

На јав ним ван град ским пу те ви ма по сто је ре ла тив но не за ви-
сно од функ ци о нал не кла си фи ка ци је, раз ли чи ти ка рак те ри до ми-
ни ра ју ћих са о бра ћај них то ко ва, пре све га по уче ста ло сти сво је 
по ја ве. Раз ли ку ју се три вр сте пу те ва по ка рак те ру са о бра ћај них 
то ко ва, као што је при ка за но у та бе ли 4-02 овог при ло га.

Та бе ла 4-02:  Ка рак тер са о бра ћај ног то ка на ван град ским пу те ви ма.
Ка рак тер са о бр  то ка Уче ста лост кре та ња Ка рак те ри сти чан дан
Град ско-при град ски сва ко днев на рад ни дан
Ме ђу град ски по вре ме на рад ни дан, ви кенд
Ме ђу град ски-ту ри стич ки се зон ска ви кенд, се зо на

До ми нант ни ка рак тер са о бра ћај ног то ка је про грам ски по ка-
за тељ и од ре ђу је се на осно ву ре зул та та са о бра ћај них сту ди ја и ис-
тра жи ва ња у окви ру из ра де план ске до ку мен та ци је.

4.4.3. Хи је рар хиј ско уре ђе ње пут не мре же

Хи је рар хиј ско уре ђе ње пут не мре же у про стор ном сми слу 
пра ти хи је рар хи ју са о бра ћај них те жи шта и, исто вре ме но, про стор-
ну кон цен тра ци ју са о бра ћај не по тра жње. С дру ге стра не, глав ни 
за да ци по те за (де о ни це) пу та пре ма функ ци о нал ној кла си фи ка ци ји 
(тач ка 4.3. овог при ло га) не мо гу се ис пу ни ти на по треб ном ни воу 
ква ли те та услу ге ако се не обез бе ди при хва тљив ни во пре кла па ња 
функ ци ја (спо ред не функ ци је), од но сно ако се не укло не функ ци је 
ко је су у су ко бу с глав ном функ ци јом по те за (де о ни це).

Основ ни еле мент ко јим се обез бе ђу је по тре бан ни во ква ли те та 
услу ге по те за (де о ни це) је сте ус по ста вља ње це ло ви те и ја сне хи је-
рар хи је по те за (де о ни ца) у пут ној мре жи кроз кон тро ли са не усло ве 
ме ђу соб ног по ве зи ва ња. Као што је при ка за но на сли ци 4-05 овог 
при ло га, сва ки функ ци о нал ни тип пу та ус по ста вља ве зу са истим, 
за је дан ни во ни жим или ви шим функ ци о нал ним ти пом. Од сту па ње 
од тог пра ви ла је мо гу ће као пре ла зно ре ше ње (ета па раз во ја пут не 
мре же) или, ка да се због про стор них и/или те рен ских огра ни че ња 
не мо же на од го ва ра ју ћи на чин хи је рар хиј ски ура ди ти мре жа.

Сли ка 4-05:  Оп шти усло ви по ве зи ва ња функ ци о нал них ти по ва пу-
те ва у хи је рар хиј ски уре ђе ну пут ну  мре жу.

4.4.4. Основ не пла нер ске ка рак те ри сти ке пу те ва

Основ не пла нер ске ка рак те ри сти ке функ ци о нал них кла са при-
ка за не су на сли ци 4-06 овог при ло га, за јед но с ге не рал ним од но сом 
глав них и спо ред них функ ци ја пу та (тач ка 4.3. овог при ло га), као и ре-
ла тив ним уче шћем основ них функ ци ја пу та (тач ка 3.2. овог при ло га).

Нај ду жа пу то ва ња по пра ви лу се од ви ја ју на нај ви шим ка те-
го ри ја ма да љин ског по ве зи ва ња и по сте пе но опа да ју до нај ни жих 
вред но сти на при ступ ним пу те ви ма, на рав но ако да је пут на мре-
жа уре ђе на у скла ду с прет ход но из не тим пра ви ли ма по ве зи ва ња. 
Са гла сно прет ход ном за ко но мер но нај ве ћи про ток је на ви шим 
функ ци о нал ним кла са ма пу те ва и на њи ма се зах те ва ју нај ви ше 
мо гу ће бр зи не кре та ња во зи ла. Кон тро ла при сту па пут ном по те зу 
(де о ни ци) ви шег функ ци о нал ног ти па је пред у слов за оства ре ње 
зах те ва ног ква ли те та про то ка и одр жа ња по треб них бр зи на, па се 



при кљу че ње оства ру је на огра ни че ном бро ју рас кр сни ца уз про-
пи са ни ри там и вр сту пра те ћих са др жа ја ис кљу чи во за по тре бе 
ко ри сни ка пу та. На пу те ви ма ни жег функ ци о нал ног ти па (нпр. на 
при ступ ним пу те ви ма) мо гу ће је чак и по је ди нач но при кљу чи ва-
ње ивич них са др жа ја, од но сно кон тро ла при сту па је ми ни мал на.

Сли ка 4-06:  Основ не пла нер ске ка рак те ри сти ке функ ци о нал них 
ти по ва ван град ских пу те ва.

Број и ри там рас кр сни ца је пред у слов хи је рар хиј ског уре ђе-
ња пут не мре же (тач ка 4.4.3. овог при ло га), су штин ски еле мент 
кон тро ле при сту па као и сред ство обез бе ђе ња зах те ва ног ква ли те-
та про то ка и по треб них бр зи на кре та ња во зи ла. Сто га се нај ви ша 
гу сти на рас кр сни ца мо же до зво ли ти на при ступ ним пу те ви ма са 
стал ним по о штра ва њем усло ва са гла сно по ра сту функ ци о нал ног 
зна ча ја по те за (де о ни це). У це ло ви тој пут ној мре жи нај ве ћу ду жи-
ну по пра ви лу има ју пу те ви нај ни жег функ ци о нал ног ти па.

Основ не пла нер ске ка рак те ри сти ке функ ци о нал них ти по ва 
пу те ва чи не осно ву за де фи ни са ње од но са пу та и на се ља, од но сно 
ста ва о пра те ћим са др жа ји ма као еле мен ти ма по себ них функ ци ја 
пут ног прав ца (де о ни це).

5. ОД НОС ПРЕ МА НА СЕ ЉИ МА И ПРА ТЕ ЋИ СА ДР ЖА ЈИ ПУ ТА

Ин ди ви ду ал ни ви до ви пут ног са о бра ћа ја (пут нич ки ауто мо-
би ли, те рет на во зи ла) је ди ни ну де услу гу од вра та до вра та, па је 
ра ци о на лан од нос ме ђу град ских (ван град ских) пу те ва и на се ља 
од пре суд ног зна ча ја за укуп ну са о бра ћај ну функ ци ју ван град ске 
пут не мре же и функ ци о ни са ње на се ља у скла ду са зах те ва ним ни-
во ом ква ли те та. С дру ге стра не, пра те ћи са др жа ји пу та ко ји има ју 
са мо по сред ну са о бра ћај ну функ ци ју, та ко ђе зах те ва ју да се ускла-
де с функ ци о нал ном кла си фи ка ци јом пу та кроз број и ре ла тив на 
од сто ја ња од ре ђе них вр ста пра те ћих са др жа ја.

5.1. Ван град ски пу те ви на под руч ју на се ља

Пој мо ви јав ног пу та ван на се ља и у на се љу од ре ђе ни су За-
ко ном о јав ним пу те ви ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 101/05 и 
123/07), уз раз гра ни че ње пра ва и оба ве за упра вља ча јав ног пу та и 
ло кал не са мо у пра ве.

Ван град ски пут на под руч ју на се ља по пра ви лу има два 
основ на за дат ка:

 – обез бе ди ти кон ти ну и тет про ла зних са о бра ћај них то ко ва уз 
за шти ту ивич них са др жа ја од не га тив них ути ца ја пут ног са о бра ћа ја;

 – омо гу ћи ти бр зо и ефи ка сно во ђе ње са о бра ћај них то ко ва 
ко ји има ју из вор или циљ у на се љу ра ци о нал ним по ве зи ва њем с 
пут ном мре жом на се ља.

5.1.1. Вр сте де о ни ца ван град ских пу те ва на под руч ју на се ља

Гра ни ца на се ља од ре ђе на је гра ни цом од го ва ра ју ћег план-
ског до ку мен та. Де о ни ца ван град ског пу та у под руч ју на се ља од-
ре ђе на је ста ци о на жа ма пре се ка де о ни це пу та и гра ни це од го ва-
ра ју ћег пла на (сли ка 5-01 овог при ло га). Раз ли ку ју се две вр сте 
де о ни ца ван град ских пу те ва: де о ни ца кроз под руч је на се ља и де о-
ни ца при ла го ђе на по тре ба ма на се ља.

5 .1 .1 .1 .  Д е  о  ни  ца  ван  град  ског  пу  т а  кроз  под  руч  ј е  
на  с е  ља

Де о ни ца ван град ског пу та кроз под руч је на се ља има до ми нант-
ну функ ци ју во ђе ња про ла зних (ме ђу на сељ ских) то ко ва и, пре ко рас-
кр сни ца, по ве зи ва ње пут не мре же на се ља (из вор ни/циљ ни са о бра ћај) 
с ван град ским пу тем (сли ка 5-01 овог при ло га). Та кве де о ни це има ју 
до ми нант ну ме ђу на сељ ску функ ци ју, па су у над ле жно сти упра вља ча 
де фи ни са ног пре ма ад ми ни стра тив ној кла си фи ка ци ји пу те ва (трач ка 
4.4.2.1. овог при ло га). Пла ни ра ју се и про јек ту ју по пра ви ли ма за ван-
град ске пу те ве, с тим што се њи хов по ло жај у про сто ру и број рас кр-
сни ца ускла ђу је с над ле жни ма за раз вој пред мет ног на се ља. 

Та вр ста де о ни ца се по пра ви лу во ди ван са др жа ја на се ља и 
исто вре ме но обез бе ђу је да се бу ду ћи раз вој на се ља не осла ња ди-
рект но на ту де о ни цу ни ти да се ума њу је ква ли тет услу ге ко ри-
сни ци ма ван град ског пу та. У план ском до ку мен ту по че так и крај 
та кве де о ни це од ре ђу је се ста ци о на жом пре се ка с гра ни ца ма пла-
на; евен ту ал на про ме на по чет ка и/или кра ја де о ни це мо ра се под-
не ти на са гла сност упра вља чу пред мет не де о ни це.

Та вр ста де о ни ца ван град ског пу та на под руч ју на се ља ка рак-
те ри стич на је за ви ше функ ци о нал не вр сте (ве зни пу те ви ВП, да-
љин ски пу те ви ДП); од сту па ња од овог пра ви ла мо гу ћа су са мо на 
под руч ји ма са ве ћим на се љи ма(тач ка 5.1.2. овог при ло га).

Сли ка 5-01: Вр сте де о ни ца ван град ског пу та на под руч ју на се ља.

5 .1 .1 .2 .  Д е  о  ни  ца  ван  град  ског  пу  т а  при  ла  го  ђе  на  
по  т ре  ба  ма  на  с е  ља

По че так и крај де о ни це ван град ског пу та ко ја је при ла го ђе-
на по тре ба ма на се ља (нпр. ши ри ко ло воз, ли ни је и ста ни це јав-
ног град ског пре во за, би ци кли сти, пе ша ци, пар ки ра ње, све тло сна 
сиг на ли за ци ја и сл.) од ре ђе ни су ста ци о на жа ма пре се ка с пла ни-
ра ним гра ни ца ма кон ти ну ал но ур ба ни зо ва ног под руч ја, од но сно 
гра ђе вин ског ре јо на (сли ка 5-01 овог при ло га). Та кве де о ни це су 
до ми нант но у функ ци ји на се ља и у над ле жно сти су упра вља ча 
град ском пут ном мре жом ко ји је ду жан да све за хва те уса гла си с 
упра вља чем ван град ском пут ном мре жом са гла сно ад ми ни стра-
тив ној кла си фи ка ци ји пу те ва (тач ка 4.4.2.1. овог при ло га). Све 
про ме не гра ни ца и/или функ ци ја де о ни це при ла го ђе не по тре ба ма 
на се ља ко је мо гу ути ца ти на про ла зне то ко ве од ре ђе ног пу та под-
ле жу са гла сно сти упра вља ча од ре ђе ним ван град ским пу тем.

Та кве де о ни це пла ни ра ју се и про јек ту ју по пра ви ли ма за 
град ску пут ну мре жу. Ка рак те ри стич не су за ван град ске пу те ве ко-
ји се уво де у на се ље, од но сно по ред за дат ка да обез бе де про ла зне 
и из вор но/циљ не то ко ве, оне има ју зна чај ну функ ци ју у кре та њи-
ма и ак тив но сти ма у на се љу. Ка рак те ри стич не су за ни же функ-
ци о нал не вр сте (са бир ни пу те ви СП, при ступ ни пу те ви ПП), а у 
ве ћим на се љи ма та кве де о ни це се мо гу ја ви ти и код ве зних (ВП), 
али и да љин ских пу те ва (ДП) с ре ла тив но ма лим ин тен зи те том 
про ла зних то ко ва и до ми нант ним из вор ним/циљ ним са о бра ћа јем.

5.1.2. По ве зи ва ње на се ља и ван град ског пу та

Ге не рал ни при ступ од но су са о бра ћај них те жи шта и ван град-
ског пу та ука зу је на две мо гућ но сти: во ђе ње ван град ског пу та кроз 



под руч је на се ља, или про ла зак ван град ског пу та кроз кон ти ну ал но 
из гра ђе но под руч је (гра ђе вин ски ре јон) на се ља. У пр вом слу ча ју 
се обез бе ђу је по себ на ве за (или ве зе) с пут ном мре жом на се ља, а 
у дру гом слу ча ју де о ни ца ван град ског пу та у на се љу се при ла го-
ђа ва по тре ба ма на се ља и по ста је део при мар не град ске пут не мре-
же. Исти прин цип ва жи и за по себ на са о бра ћај на те жи шта (тач ка 
2.3.2. овог при ло га) у скла ду с њи хо вим ре ла тив ним зна ча јем у 
це лом си сте му са о бра ћај них те жи шта. Ге не рал ни при ступ од но су 
на се ља и ван град ског пу та при ка зан је на сли ци 5-02 овог при ло га 
и за сни ва се на зна ча ју са о бра ћај ног те жи шта, од но сно на ве ли чи-
ни на се ља.

Сли ка 5-02:  Ге не рал ни од нос ван град ског пу та и на се ља – са о бра-
ћај них те жи шта.

Да љин ски пу те ви (ДП-м, ДП-д) по пра ви лу не про ла зе кон-
ти ну ал но из гра ђе но под руч је због ин тен зив них то ко ва да љин ског 
са о бра ћа ја (пре све га те рет на во зи ла) и за то што не га тив но ути чу 
на око ли ну. Ако се та ква по тре ба на мет не услед ве ли чи не на се ља 
и/или оштрих про стор них и/или то по граф ских огра ни че ња, при-
ла го ђа ва ње та квих де о ни ца по тре ба ма на се ља пр вен стве но под ра-
зу ме ва уво ђе ње до дат них во зних тра ка за во зи ла јав ног град ског 
пре во за уз пу ну за шти ту пе шач ких и/или би ци кли стич ких кре та-
ња у по ду жном и по преч ном сми слу. 

Уло га де о ни це ван град ског пу та при ла го ђе не по тре ба ма на-
се ља у пут ној мре жи на се ља или функ ци о нал ни тип де о ни це 
при мар не град ске пут не мре же ко јом се на се ље по ве зу је с ван-
град ским пу тем де фи ни ше се са гла сно функ ци о нал ним кла си фи-
ка ци ја ма ван град ске и при мар не град ске пут не мре же (сли ка 5-03 
овог при ло га). Основ не пла нер ске ка рак те ри сти ке град ских и ван-
град ских пу те ва об у хва та ју иден тич не кри те ри ју ме (ду жи на пу-
то ва ња, про ток, бр зи на, кон тро ла при сту па, гу сти на рас кр сни ца, 
ду жи на у мре жи) при ме ње не на раз ли чи том про стор ном и функ-
ци о нал ном ни воу та ко да се по што ва њем прин ци па илу стро ва ног 
на сли ци 5-03 овог при ло га у по ла зу обез бе ђу је функ ци о нал но ре-
ла тив но уса гла ше на ве за ван град ске и град ске пут не мре же.

Сли ка 5-03:  Оп шти прин цип по ве зи ва ња ван град ске и град ске 
пут не мре же са гла сно од го ва ра ју ћим функ ци о нал ним 
кла си фи ка ци ја ма.

5.2. Пра те ћи са др жа ји ван град ских пу те ва

Основ ни ци ље ви град ње и екс пло а та ци је пу те ва су бр зо, по-
у зда но, без бед но и удоб но кре та ње пут ни ка и те ре та. Ис пу ње ње 
тих ци ље ва не за ви си са мо од ка рак те ри сти ке тра са и рас кр сни ца 
као основ них еле ме на та пу та већ и од оста лих функ ци ја (нпр. одр-
жа ва ње пу та, упра вља ње са о бра ћа јем, хит не ин тер вен ци је, снаб-
де ва ње го ри вом, услу ге ко ри сни ци ма итд.), од но сно пра те ћих са-
др жа ја ван град ског пу та.

Основ на по де ла под ра зу ме ва са др жа је ко ји ма се обез бе ђу-
је функ ци ја пу та (функ ци о нал ни са др жа ји) и са др жа је за за до во-
ље ње по тре ба ко ри сни ка пу та (са др жа ји за по тре бе ко ри сни ка). 
Функ ци о нал ни са др жа ји ди рект но ути чу на укуп не екс пло а та-
ци о не усло ве, а са др жа ји за по тре бе ко ри сни ка, осим то га што 
по сред но до при но се без бед но сти и удоб но сти во жње, пред ста-
вља ју из вор до дат ног при хо да за упра вља ча пу та и мо гу би ти раз-
вој ни под сти цај за гра ви та ци о но под руч је пу та.

5.2.1. Функ ци о нал ни пра те ћи са др жа ји

Функ ци о нал ни пра те ћи са др жа ји об у хва та ју све слу жбе и 
објек те чи ја је основ на на ме на одр жа ва ње и ма ње оправ ке пут-
них обје ка та и еле ме на та, као и пра те ће сер ви сне опре ме. Та гру па 
пра те ћих са др жа ја укљу чу је и слу жбе и/или објек те по треб не за 
кон тро лу и упра вља ње са о бра ћа јем на пу ту. Функ ци о нал ни са др-
жа ји ди рект но ути чу на све бит не усло ве екс пло а та ци је пут ног 
прав ца (нпр. бр зи не во зи ла, про точ ност, без бед ност и си гур ност 
са о бра ћа ја, удоб ност во жње итд.).

Функ ци о нал ни пра те ћи са др жа ји об у хва та ју сле де ће основ не 
гру пе:

 – ба зе за одр жа ва ње пу те ва су ком плек си обје ка та у ко ји ма 
се сме шта ју све слу жбе и опре ма за зим ско и лет ње одр жа ва ње 
пу та;

 – упра вља ње и кон тро ла са о бра ћа ја об у хва та слу жбе за 
над гле да ње од ви ја ња са о бра ћа ја, упра вља ње са о бра ћа јем и не по-
сред не ин тер вен ци је у слу ча ју по ре ме ћа ја са о бра ћа ја;

 – на пла та пу та ри не је спе ци фич на за пу те ве с ко мер ци јал-
ном екс пло а та ци јом и об у хва та слу жбе и објек те на ме ње не при ку-
пља њу, об ра ди и кон тро ли на пла те;

 – ауто бу ска ста ја ли шта су по себ ни пра те ћи објек ти ван-
град ског пу та са мо на де о ни ца ма где је ор га ни зо ван јав ни ли ниј-
ски пре воз ауто бу си ма у при град ска под руч ја, а об у хва та из дво јен 
ко ло воз и про стор за че ка ње;

 – про ши ре ња (ни ше) за за у ста вља ње во зи ла из ван про точ-
них во зних тра ка на ва жни јим пут ним де о ни ца ма где не ма за у став-
не тра ке (тј. ва жни ји дво трач ни пу те ви и ви ше трач ни пу те ви осим 
ауто пу те ва) има ју уло гу дис кон ти ну ал не за у став не тра ке и ко ри сте 
се са мо у слу ча ју из не над не по тре бе (нпр. квар на во зи лу).

Ба зе за одр жа ва ње и цен три кон тро ле и упра вља ња ор га ни зу-
ју се та ко да по кри ју це ло ви ту пут ну мре жу. По сто је два основ на 
кон цеп та:

 – мре жни кон цепт одр жа ва ња, кон тро ле и упра вља ња при ме-
њу је се за мре жу пу те ва до про стор ног ни воа ре ги о на (ПП-л, ПП-
п, СП-п, СП-р, ВП-р), што зах те ва по вољ ну ло ка ци ју ба зе и цен тра 
у те жи шту под руч ја ди рект но осло ње ну на пут ре ги о нал ног до ме та;

 – ли ниј ски кон цепт одр жа ва ња, кон тро ле и упра вља ња при-
ме њу је се за да љин ске пу те ве (ДП) и ва жни је ве зне пу те ве (ВП-
м); за ауто пу те ве и пу те ве за бр зи мо тор ни са о бра ћај ли ниј ски 
кон цепт је оба ве зан, а све функ ци је се об је ди њу ју на ис тој ло ка ци-
ји не за ви сно од по де ле оба ве за и ор га ни за ци о ног устрој ства. При-
том су во де ћи кри те ри ју ми из бо ра ло ка ци је зах те ви одр жа ва ња јер 
се ра ди о ма ње флек си бил ној и објек тив но тех нич ки и ор га ни за-
ци о но сло же ни јој слу жби.

На пла та пу та ри не, ауто бу ска ста ја ли шта и про ши ре ња (ни-
ше) за за у ста вља ње во зи ла су објек ти спе ци фич ни са мо за по је-
ди не по те зе и/или функ ци о нал не ти по ве пу те ва. Ве за из ме ђу 
функ ци о нал них ти по ва пу те ва и од го ва ра ју ћег функ ци о нал ног 
пра те ћег са др жа ја при ка за на је на сли ци 5-04 овог при ло га.



Сли ка 5-04:  Функ ци о нал ни пра те ћи са др жа ји пу та за ви сно од 
ти па пу та.

5.2.2. Пра те ћи са др жа ји за по тре бе ко ри сни ка

Пра те ћи са др жа ји за по тре бе ко ри сни ка пу та об у хва та ју све 
функ ци је и објек те ко ји тре ба да обез бе де без бед ни је и ком фор-
ни је пу то ва ње. Ути цај тих са др жа ја на по ка за те ље екс пло а та ци је 
пу та је по сре дан у по гле ду без бед но сти, си гур но сти и удоб но сти 
у то ку во жње (нпр. од мор во за ча), али исто вре ме но ти са др жа ји 
отва ра ју мо гућ ност оства ре ња ди рект них при хо да и мо гу по слу-
жи ти као под сти цај раз во ја не по сред ног окру же ња.

5 .2 .2 .1 .  Функ  ци  о  на л  ни  тип  пу  т а  и  услу  ге  
ко  ри  сни  ци  ма

Пра те ћи са др жа ји за по тре бе ко ри сни ка пу та се ор га ни зу ју 
за нај ви ше функ ци о нал не ти по ве (ДП-д, ДП-м, ВП-м, евен ту ал но 
ВП-р) у пут ној мре жи, док се за функ ци о нал не ти по ве ни жег ни-
воа (ПП-л, ПП-п, СП-п, СП-р евен ту ал но ВП-р) под ра зу ме ва да 
ко ри сни ци ма пу та сто је на рас по ла га њу са др жа ји ко ји су фор ми-
ра ни за по тре бе ло кал ног ста нов ни штва у град ским и/или се о ским 
на се љи ма у ши рем под руч ју пу та.

Сли ка 5-05:  Функ ци о нал ни ти по ви пу та и по треб не услу ге ко ри-
сни ци ма пу та. 

На нај ва жни јим пут ним прав ци ма ко ји ма се од ви ја ин тен зи-
ван са о бра ћај на ве ћим од сто ја њи ма (ДП-д, ДП-м, ВП-м, евен ту-
ал но ВП-р) ко ри шће ње са др жа ја у град ским и/или се о ским на-
се љи ма у ши рем под руч ју пу та зах те ва ло би на пу шта ње пут ног 
прав ца, про ме ну ре жи ма во жње, до дат но вре ме и сл. па су пра те ћи 
са др жа ји ди рект но на пут ном по те зу (де о ни ци), што је и у скла-
ду са по тра жњом и по ну дом услу га. При том се мо ра ус по ста ви ти 
рав но те жа по тра жње и по ну де услу га да се пра те ћи са др жа ји не 
би не кон тро ли са но уве ћа ли, што мо же угро зи ти основ ну функ ци-
ју пут ног прав ца. Тај аспект је од по се бо ва жан ка да се ра ди о нај-
ва жни јим ауто пут ним прав ци ма, као и о пу те ви ма у до ми нант но 
ту ри стич ком под руч ју бу ду ћи да је оства ре ни при ход зна ча јан у 
укуп ним до би ти ма оства ре ним екс пло а та ци јом пут ног прав ца.

5 .2 .2 .2  Кла  си  фи  ка  ци  ј а  пра те  ћих  с а  др  жа  ј а  з а  по т ре  бе 
ко  ри  сни  ка  пу  т а

На осно ву функ ци о нал них ка рак те ри сти ка пра те ћих са др жа-
ја за по тре бе ко ри сни ка пу та мо гу ће је де фи ни са ти сле де ће функ-
ци о нал не вр сте и ти по ве:

1) Пар ки ра ли шта ко ја слу же за кра ће за др жа ва ње и пре дах 
(15 –30 мин.) би ло по по тре би, би ло по же љи. Пар кинг за пут нич ке 
ауто мо би ле раз дво јен је од пар кин га за те рет на во зи ла и ауто бу се 
ко ји се пар ки ра ју на ис тој по вр ши ни. Пар ки ра ли шта се опре ма-
ју ин тер ним те ле фо ном, са ни тар ним про сто ри ја ма, во дом за пи ће, 
па но и ма с ту ри стич ким ин фор ма ци ја ма и ма њим уре ђе ним по-
вр ши на ма за од мор. Тај тип пра те ћег са др жа ја мо гу ће је до дат но 
опре ми ти ма њим про дав ни ца ма (нпр. по крет не про дав ни це се зон-
ског во ћа) и/или ка фе и ма ко ји ра де то ком нај оп те ре ће ни јих ме се-
ци, и то у ча со ви ма ка да је нај ин тен зив ни ји са о бра ћај. Над зор и 
одр жа ва ње свих пар ки ра ли шта је по вре мен и спро во ди га слу жба 
за одр жа ва ње пу та с тим што је мо гу ће да по вр ши не ван ко ло во-
за бу ду уго вор на оба ве за за куп ца про дав ни це и/или ка феа. Пре ма 
ка па ци те ти ма и сте пе ну опре мље но сти раз ли ку ју се два функ ци о-
нал на ти па пар ки ра ли шта: П-1 и П-2.

2) Од мо ри шта под ра зу ме ва ју ду же за др жа ва ње ко ри сни-
ка (30 –90 мин.) и има ју раз дво је не по вр ши не за пар ки ра ње пут-
нич ких во зи ла, ауто бу са, те рет них во зи ла и, ако по сто ји по тре ба, 
ту ри стич ких во зи ла. Она са др же све про гра ме пар ки ра ли шта као 
и до дат но јав ни те ле фон, осве тле ње, ре сто ра не, про дав ни це, ка-
фе итд. На од мо ри шту мо гу би ти и пум пе за го ри во и ауто-сер ви-
си за ма ње услу ге и оправ ке. Сло бод не по вр ши не су пред ви ђе не 
за од мор и кра ћу ре кре а ци ју ко ри сни ка пу та. Над зор и одр жа ва-
ње ко ло во зних по вр ши на је за да так слу жбе за одр жа ва ње пут ног 
прав ца, док се све оста ле по вр ши не мо гу уго вор но ре гу ли са ти са 
за куп ци ма са др жа ја. Пре ма ка па ци те ти ма, сте пе ну опре мље но сти 
и ни воу про стор ног раз два ја ња раз ли ку ју се два функ ци о нал на ти-
па од мо ри шта: О-1 и О-2.

3) Услу жни цен три су це ло ви ти мул ти функ ци о нал ни пра те-
ћи са др жа ји ко ји пр вен стве но слу же за ду же за др жа ва ње ко ри сни-
ка пу та. Они се, по ред прет ход но на ве де них еле ме на та опре ма ју 
мо те ли ма, кам пинг про сто ром за ре кре а тив на во зи ла, пум па ма за 
го ри во, сер ви си ма и ра ди о ни ца ма итд. Они су ма ли и спе ци фич но 
ур ба ни зо ва ни ком плек си пот пу но ко му нал но опре мље ни. Ин тер не 
са о бра ћај ни це и по вр ши не за пар ки ра ње се раз два ја ју по вр ста-
ма во зи ла (пут нич ки ауто мо би ли, те рет на во зи ла, ауто бу си), као 
и по свр си за др жа ва ња (нпр. из дво је но пар ки ра ли ште за мо тел). 
Услу жни цен три има ју ве ли ки број за по сле них и ло кал не ко ри сни-
ке из ши рег под руч ју пу та. При ступ услу жним цен та ри ма се обез-
бе ђу је ди рект но са пут ног по те за (де о ни це) за ко ри сни ке пу та, док 
се за ло кал не ко ри сни ке обез бе ђу је при ступ во зи ли ма са ло кал не 
мре же. Пар кир кинг се фор ми ра на по себ ним по вр ши на ма осло ње-
ним са мо на ло кал ну мре жу и пе шач ко кре та ње до/од по вр ши на 
услу жног цен тра. Та кав кон цепт је оба ве зан за услу жне цен тре на 
ауто пу те ви ма и пу те ви ма са ви ше од две во зне тра ке да се не би 
ме ша ло да љин ско и ло кал но кре та ње. Услу жни цен три ра де 24 ча-
са днев но то ком це ле го ди не. Над зор и одр жа ва ње свих по вр ши на 
услу жног цен тра су стал ни уз мо гу ћу пре ра спо де лу за да та ка као у 
слу ча ју од мо ри шта.

Пар ки ра ли шта и од мо ри шта се мо гу у од ре ђе ној ме ри стан-
дар ди зо ва ти, док су услу жни цен три увек спе ци фич ни ком плек си 
под зна чај ним ути ца јем ка рак те ри сти ка гра ви та ци о ног под руч ја и 
ло ка ци је. За услу жне цен та ре по ста вља ју се усло ви за оба ве зне и 
при хва тљи ве са др жа је, као и усло ви по ве зи ва ња с пут ним прав-
цем на ко ји су осло ње ни уз ра ци о нал ну про це ну ко ли ко са др жа ји 
тре ба да се про гра ми ра ју и об ли ку ју пре ма зах те ви ма дру гих ко-
ри сни ка, од но сно ко ри сни ка из ши рег под руч ја. Основ ни прин цип 
под ра зу ме ва да услу жни цен три пр вен стве но слу же ко ри сни ци ма 
пу та, па су по тре бе оста лих ко ри сни ка при хва тљи ве са мо у оној 
ме ри у ко јој не угро жа ва ју нео п хо дан ква ли тет услу ге и ни во си-
гур но сти за ко ри сни ке пут ног прав ца.

5 .2 .2 .3 .  Вр  сте  услу  га  и  ри  т ам  пра те  ћих  с а  др  жа  ј а  
з а  по т ре  бе  ко  ри  сни  ка  пу  т а

Вр сте услу га ко ри сни ци ма пу та пре ма функ ци о нал ној кла си-
фи ка ци ји пра те ћих са др жа ја, као и по треб на ме ђу од сто ја ња (ри-
там) при ка за ни су на сли ци 5-06 овог при ло га.



Сли ка 5-06:  Вр сте услу га, функ ци о нал на кла си фи ка ци ја и ра сто-
ја ња из ме ђу пра те ћих са др жа ја за по тре бе ко ри сни-
ка пу та.

Кра ће за др жа ва ње во зи ла, те ле фон за по моћ, са ни тар ни 
чвор, во да за пи ће и сл. еле мен тар не су услу ге ко ри сни ци ма пу та 
и по ста вља ју се на сва ких 10 –20 ки ло ме та ра пут ног по те за ви шег 
функ ци о нал ног ти па (ДП-д, ДП-м, ВП-м). Оста ле услу ге има ју 
сле де ћа ме ђу од сто ја ња (ри там):

 – обје кат за ин фор ма ци је  40 –80 km
 – кра ћи од мор  20 –40 km
 – ре кре а ци ја  40 –80 km
 – про дав ни це, ка фе  20 –40 km
 – ре сто ра ни  40 –80 km
 – мо те ли  80 –160 km
 – пум пе за го ри во  40 –80 km
 – ауто сер ви си  80 –160 km 
Од сту па ња од на ве де ног рит ма, од но сно ма ња ме ђу од сто ја ња 

пра те ћих са др жа ја не га тив но ути чу на про точ ност, бр зи ну во жње 
и без бед ност са о бра ћа ја, док исто вре ме но ума њу ју ни во при хо да 
по је ди нач них са др жа ја од мо ри шта и/или услу жних цен та ра што 
мо же угро зи ти њи хо ву еко ном ску оправ да ност и ра ци о нал ност 
њи хо вог по сто ја ња.

6. ОП ШТИ ПРО ГРАМ СКИ УСЛО ВИ ЗА ПРО ЈЕК ТО ВА ЊЕ  
ПУ ТЕ ВА

Оп шти про грам ски усло ви за про јек то ва ње пу те ва утвр ђу ју 
су на осно ву функ ци о нал не кла си фи ка ци је пу те ва и оп штих ста-
во ва де фи ни са них у прет ход ним по гла вљи ма. Тех нич ка упут ства 
за про јек то ва ње пу те ва (ПП-Т, ПП-ПР, ПП-ДР) у пу ној ме ри се 
осла ња ју на де фи ни са не оп ште про грам ске усло ве. За да ци за из-
ра ду про јект не и план ске до ку мен та ци је ван град ских пу те ва фор-
ми ра ју се на на ве де ним усло ви ма и са став ни су део про јект ног за-
дат ка.

Про грам ски усло ви од но се се на ван град ске пу те ве укљу чу-
ју ћи и де о ни це ван град ских пу те ва на под руч ју на се ља ко је ни су 
при ла го ђе не по тре ба ма на се ља (тач ка 5.1.1.1. овог при ло га). За де-
о ни це ван град ских пу те ва при ла го ђе не по тре ба ма на се ља (тач ка 
5.1.1.2. овог при ло га) при ме њу ју се оп шти про грам ски усло ви де-
фи ни са ни за град ску пут ну мре жу.

6.1. Функ ци ја пу та и про грам ски усло ви

До след ним по што ва њем утвр ђе них пла нер ских усло ва обез-
бе ђу је се зах те ва ни ни во и ква ли тет функ ци је пу та и исто вре ме но 
се ускла ђу ју не га тив ни ути ца ји са о бра ћа ја са са др жа ји ма и ак тив-
но сти ма у ши рем под руч ју пу та.

6.1.1. Од нос пу та и окру же ња

За ис пу ње ње функ ци о нал них за да та ка на зах те ва ном ни воу 
сва ка функ ци о нал на вр ста и/или тип пу та мо ра ис пу ња ва ти основ-
не про грам ске усло ве  при ка за не на сли ци 6-01 овог при ло га.

По ла зни про грам ски услов је од нос пре ма на се љи ма (тј. са-
о бра ћај ним те жи шти ма), као што је де фи ни са но у тач ки 5.1.2. 
овог при ло га. Пу те ви ко ји ула зе у град ска под руч ја мо ра ју има-
ти обез бе ђен кон ти ну и тет у де о ни ца ма град ске пут не мре же од-
го ва ра ју ћег функ ци о налнг ран га. Сте пен зна чај но сти са о бра ћај ног 
те жи шта ак тив но сти од ре ђу је и нај ви шу функ ци о нал ну вр сту и/
или тип пу та ко ји се мо же ди рект но уве сти у под руч је. Да љин-
ски пу те ви (ДН) се за др жа ва ју по обо ду ур ба ни зо ва ног под руч ја, 
укљу чу ју ћи и нај зна чај ни ја (др жав на) са о бра ћај на те жи шта због 
обез бе ђе ња не сме та не функ ци је да љин ског по ве зи ва ња, као и због 
крај ње не га тив них по сле ди ца за про стор и жи вот ну сре ди ну.

Сли ка 6-01: Оп шти про грам ски усло ви од но са пу та и окру же ња.

Ивич на из град ња дуж пут ног прав ца (сли ка 6-01 овог при-
ло га) не мо же се до зво ли ти без до след не и ри го ро зне кон тро ле 
по сле ди ца; за штит ни по јас и по јас кон тро ли са не из град ње, као је 
што је де фи ни са но За ко ном о јав ним пу те ви ма, основ но су упо-
ри ште за спро во ђе ње кон тро ле ивич не из град ње. Ивич на из град-
ња те жи да ди рект ним при кљу чи ва њем во зи ла и ге не ри са њем по-
себ них вр ста са о бра ћа ја (нпр. пе ша ци, би ци кли сти и сл.) угро зи 
са о бра ћај ну функ ци ју пу та, а ин тен зи ван са о бра ћај на пут ној де-
о ни ци бит но ума њу је вред ност и ква ли тет ло ка ци је (нпр. ути цај 
са о бра ћај не бу ке). Сто га се ивич на из град ња мо же до зво ли ти са-
мо уз пу те ве нај ни же ка те го ри ја уз осми шље но ре гу ли са ње ње ног 
ин тен зи те та, вр сте и про стор ног по ло жа ја да пут не би не кон тро-
ли са но пре ра стао у ули цу. Уз пу те ве ви ших ка те го ри ја ивич на из-
град ња се за бра њу је, док се по је ди нач не ло ка ци је раз ви ја ју са мо 
ра ди пру жа ња услу га ко ри сни ци ма пу та уз пу ну кон тро лу њи хо ве 
уче ста ло сти и ми кро ло ка ци је (тач ка 5.2.2. овог при ло га).

Кон тро ла при сту па об у хва та ко ор ди ни ран низ раз ли чи тих 
ме ра, као што су: за бра на кре та ња за од ре ђе не вр сте во зи ла (нпр. 
по љо при вред на во зи ла, јав ни пре воз, би ци кли сти, пе ша ци и сл.), 
од сто ја ња и вр сте рас кр сни ца и/или пра те ћих са др жа ја, мо гућ но-
сти ди рект ног при кљу чи ва ња ло ка ци ја и сл. На пу те ви ма нај ви-
шег функ ци о нал ног ран га она мо ра би ти пот пу на да би се обез бе-
ди ли зах те ва ни ни во услу ге, бр зи не кре та ња и си гур ност.

При кљу чи ва ње по је ди нач них ло ка ци ја, од но сно ди рек тан 
кол ски при ступ (сли ка 6-01, овог при ло га) би тан је еле мент кон-
тро ле при сту па по себ но ако се има у ви ду да сва ки при кљу чак те-
жи да функ ци о ни ше као по вр шин ска рас кр сни ца (скре та ња ле во) 
ни ске бр зи не ма не вра и сл. Уз при ступ не пу те ве (ПП) ко ји има ју 



основ ну функ ци ју оп слу жи ва ња ло ка ци ја мо же се до зво ли ти ре-
ла тив но сло бод но при кљу чи ва ње. На свим оста лим ка те го ри ја ма 
пу те ва ја вља стал но се по о штра ва ју усло ви ди рект ног при кљу чи-
ва ња, а ве зе се оства ру ју са мо пре ко мре же ло кал них и са бир них 
пу те ва, од но сно уз пу но по што ва ње хи је рар хиј ског уре ђе ња пут не 
мре же (тач ка 4.4.4. овог при ло га).

Прин цип снаб де ва ња са др жа ја у зо ни пу та (сли ка 6-01, овог 
при ло га) са гла сан је функ ци о нал ном ран гу пу та; на ве зним и да-
љин ским пу те ви ма (ВП, ДП) снаб де ва ње се обез бе ђу је ин ди рект-
но ло кал ном пут ном мре жом или са са о бра ћај них по вр ши на пра-
те ћих са др жа ја.

Бо ра вак у ши рој зо ни пу та (тач ка 3.2. овог при ло га) до зво-
љен је на при ступ ним (ПП) и под од ре ђе ним усло ви ма, са бир ним 
пу те ви ма (СП) по што је мо гу ће на тим ни во и ма ускла ди ти кон-
фликт не зах те ве кре та ња мо тор них во зи ла и бо рав ка у про сто ру. 
На пу те ви ма нај ви ше ка те го ри је (ВП, ДП) те ак тив но сти се огра-
ни ча ва ју по вр сти и ло ка ци ји, од но сно ор га ни зу ју се у окви ру пра-
те ћим са др жа ји ма за по тре бе ко ри сни ка пу та у скла ду с тач ком 
5.2.2. овог при ло га.

Не га тив ни ути ца ји са о бра ћа ја на жи вот ну сре ди ну при бли-
жно су сра змер ни ин тен зи те ту са о бра ћај них то ко ва, па су ме ре 
за шти те жи вот не сре ди не про грам ска оба ве за за пу те ве нај ви ше 
ка те го ри је (сли ка 6-01 овог при ло га).

6.1.2. Вр сте ко ри сни ка пу та

Ко ри сни ци пут не мре же има ју раз ли чи те ста тич ке и ди на мич-
ке ка рак те ри сти ке, што је су штин ски про блем у по гле ду про точ-
но сти, си гур но сти, ком фо ра и сл. Сто га се као би тан про грам ски 
услов по ста вља ре гу ли са ње за јед нич ког ко ри шће ња ко ло во за и 
пут ног про сто ра у скла ду с функ ци јом пут ног по те за или де о ни це.

6 .1 .2 .1 .  Мо тор  на  во  зи  ла

У по гле ду са о бра ћа ја мо тор них во зи ла и ре гу ла тив них ме-
ра по сто је бит не раз ли ке по од ре ђе ним функ ци о нал ним ни во и ма 
пут них де о ни ца. Пут нич ки ауто мо би ли (сли ка 6-02 овог при ло га) 
мо гу ко ри сти ти све функ ци о нал не ни вое пут не мре же. Ту ри стич-
ки или ме ђу град ски ауто бу си, за раз ли ку од ауто бу са јав ног ли ниј-
ског при град ског пре во за ко ји зах те ва ју ор га ни за ци ју ста ја ли шта 
(тач ка 6.1.2.2. овог при ло га), мо гу да ко ри сте све де о ни це пут не 
мре же, с тим што је мо гу ће за бра ни ти или огра ни чи ти њи хо во 
кре та ње при ступ ним пу те ви ма. Сли чан прин цип при ме њу је се и 
за те рет на во зи ла и ауто во зо ве има ју ћи у ви ду њи хо ве ста тич ке 
ди мен зи је, ди на мич ке ка рак те ри сти ке, но си вост итд., као и не га-
тив не ути ца је на пут но окру же ње. Трак то ри и по љо при вред на во-
зи ла мо ра ју се укло ни ти с пу те ва нај ви ше ка те го ри је (ВП, ДП) и 
ори јен ти са ти на при ступ не пу те ве (ПП), не ка те го ри са ну или спе-
ци фич ну мре жу по љо при вред них пу те ва. 

Сли ка 6-02:  Оп шти про грам ски усло ви – при су ство мо тор них во-
зи ла.

6 .1 .2 .2 .  Ј ав  ни  ли  ни ј  ски  пре  воз ,  би  ци  кли  сти  
и  пе  ша  ци

Јав ни ли ниј ски пре воз (при град ски ауто бу си) огра ни ча ва се 
на са бир не пу те ве (СП) (сли ка 6-03 овог при ло га), а у по себ ним 

усло ви ма мо гу ће је во ди ти ли ни је ауто бу са и на де о ни ца ма ве зних 
пу те ва (ВП). Нај ви ше ка те го ри је пут не мре же (ДП) не до зво ља ва-
ју ус по ста вља ње ли ни ја јав ног ли ниј ског пре во за по што је њи хо во 
функ ци о ни са ње у пот пу ној су прот но сти са зах те ва ним бр зи на ма и 
без бед но сти. Та ко ђе, тре ба из бе га ва ти во ђе ње ли ни ја јав ног пре-
во за на при ступ ним пу те ви ма (ПП-л) по што по ја ва ауто бу са не би 
би ла у скла ду са окру же њем и ак тив но сти ма.

Сли ка 6-03:  Оп шти про грам ски усло ви – јав ни ли ниј ски пре воз, би-
ци кли сти и пе ша ци.

Ста ја ли шта ли ниј ског ауто бу са по мо ра ју би ти на по себ ним 
про ши ре њи ма из ван про точ ног ко ло во за, од но сно као функ ци-
о нал ни пра те ћи са др жа ји у сми слу тач ке 5.2.1. овог при ло га, уз 
оба ве зно уре ђе ње про сто ра ста ја ли шта (пе ро ни, на стре шни це и 
сл.). При ступ пут ни ка до ста ја ли шта, за ви сно од ин тен зи те та то-
ко ва пе ша ка и бр зи не кре та ња мо тор них во зи ла тре ба ре гу ли са ти 
пе шач ким пре ла зи ма па ауто бу ска ста ни це тре ба да бу ду ло ци ра не 
не по сред но у зо ни ре гу ли са не по вр шин ске рас кр сни це. Пе шач ки 
пре лаз до ста ја ли шта у два ни воа тре ба при ме њи ва ти на ве зним 
пу те ви ма (ВП), али и на са бир ним пу те ви ма (СП) ако су по вољ ни 
ни ве ла ци о ни усло ви.

Кре та ња би ци кли ста (укљу чу ју ћи мо пе де и би ци кле с по моћ-
ним мо то ром) и пе ша ка (укљу чу ју ћи и кре та ња до/од ста ја ли шта 
ауто бу са) су по ду жни и по преч ни то ко ви у од но су на пут ну де о ни-
цу и за шти ће ни су од са о бра ћа ја мо тор них во зи ла. На при ступ ним 
пу те ви ма (ПП) мо же се до зво ли ти од ви ја ње би ци кли ста и пе ша ка 
на ис тој ко ло во зној по вр ши ни на ко јој се кре ћу мо тор на во зи ла бу-
ду ћи да се ра ди о ма лим ин тен зи те ти ма и бр зи на ма кре та ња свих 
ви до ва са о бра ћа ја. На пу те ви ма оста лих функ ци о нал них вр ста и 
ти по ва зах те ви за шти те би ци кли стич ких и пе шач ких то ко ва од 
кон флик та и ути ца ја про точ ног мо тор ног са о бра ћа ја се по о штра-
ва ју (сли ка 6-03 овог при ло га), а да љин ским пу те ви ма (ДП) би-
ци кли стич ке и/или пе шач ке ста зе се во де не за ви сно из ван пут ног 
зе мљи шта.

6.1.3. Про грам ски усло ви кре та ња мо тор них во зи ла

Про грам ски усло ви кре та ња мо тор них во зи ла об у хва та ју 
глав не па ра ме тре ко ји ма се утвр ђу је ни во оства ре ња функ ци о нал-
них за да та ка, као и основ не ме ре ре гу ла ти ве од ути ца ја на функ-
ци ју пу та (сли ка 6-04 овог при ло га).

За ви сно од функ ци о нал ног ран га пу та, про грам ски се усло-
вља ва кон ти ну и тет са о бра ћај ног то ка (сли ка 6-04 овог при ло га), 



од но сно спре ча ва пре кид са о бра ћај ног то ка услед по тре бе да се 
пре се че и/или укљу чи у са о бра ћај ни ток. На пу те ви ма нај ви ше ка-
те го ри је тре ба те жи ти оства ре њу кон ти ну и те та то ка, што се по-
сти же пре све га пре се ца њем у два или ви ше ни воа и фи зич ким 
раз два ја њем сме ро ва у скла ду са са о бра ћај ним оп те ре ће њем.

Ни во услу ге је по ка за тељ укуп ног ква ли те та од ви ја ња са о-
бра ћа ја на пу ту при ме ро дав ном са о бра ћај ном оп те ре ће њу за ди-
мен зи о ни са ње еле ме на та пу та. Ни во услу ге се утвр ђу је у скла ду 
са ва же ћом ме то до ло ги јом.

Основ на бр зи на (Vo) је по ла зни про грам ски па ра ме тар, то је 
је дан од по ка за те ља ни воа услу ге од ре ђе ног пут ног прав ца при ме-
ро дав ном са о бра ћај ном оп те ре ће њу (Qmer). Бу ду ћи да је основ на 
бр зи на при бли жно јед на ка сред њој бр зи ни са о бра ћај ног то ка, де-
фи ни са њем основ не бр зи не исто вре ме но се де фи ни ше и до зво ље-
но са о бра ћај но оп те ре ће ње Qd, при ко ме је Vo ре ал но оствар љи ва. 
Зах те ва на основ на бр зи на за ви си од функ ци о нал ног ран га и ка рак-
те ра те ре на, као што је при ка за но на сли ци 6-04 овог при ло га.

На дво трач ним пу те ви ма за дво смер ни са о бра ћај усло вље не 
вред но сти основ них бр зи на мо гу се по сти ћи са мо ако је на пу ту 
у за до во ља ва ју ћој ме ри оства ре на пре ти цај на пре глед ност. Тај 
услов ис ка зу је се про цен ту ал ном ду жи ном де о ни ца на ко ји ма тре-
ба омо гу ћи ти пре ти ца ња и та ко ђе за ви си од функ ци о нал ног ран га 
пу та и ка рак те ра те ре на.

Сли ка 6-04:  Оп шти про грам ски усло ви–усло ви кре та ња мо тор-
них во зи ла.

Рас кр сни це су чвор на ме ста пут не мре же од пре суд ног ути-
ца ја на уку пан ква ли тет од ви ја ња са о бра ћа ја. По што оне огра ни-
ча ва ју укуп ну про пу сну моћ де о ни це и по што су под руч ја кон фли-
ка та с дру гим мо тор ним во зи ли ма, би ци кли сти ма, пе ша ци ма и 
сл., усло вља ва ју се нај ма ња од сто ја ња из ме ђу њих као што је при-
ка за но на сли ци 6-04 овог при ло га. Основ ни тип рас кр сни це по 
функ ци о нал ним вр ста ма утвр ђен је у скла ду са зах те ви ма бр зи не 
основ ног то ка и без бед но сти са о бра ћа ја (сли ка 6-04 овог при ло га).

За у ста вља ње во зи ла на пу те ви ма иза зи ва бит но сма ње ње 
про пу сне мо ћи и угро жа ва ни во без бед но сти са о бра ћа ја, па се раз-
два ја ју за у ста вља ња по же љи и за у ста вља ња по из не над ној по тре-
би. За у ста вља ње по же љи је до зво ље но на при ступ ним пу те ви ма 
(ПП), и то у скла ду са оп штим про пи си ма о без бед но сти са о бра-
ћа ја, док се на са бир ним и ве зним пу те ви ма (СП, ВП-р) ре гу ла-
тив ним или гра ђе вин ским ме ра ма огра ни ча ва ју про сто ри из ван 
ко ло во зне по вр ши не, на ко ји ма је до зво ље но за у ста вља ње во зи-
ла. На да љин ским пу те ви ма (ВП-м, ДП) за у ста вља ње по же љи 
је за бра ње но осим на по себ ним од мо ри шти ма и/или на пар ки ра-
ли шти ма ван ко ло во зних по вр ши на за по тре бе ко ри сни ка пут ног 

прав ца. За у ста вља ње у слу ча ју оправ да ног раз ло га на пу те ви ма 
ни воа ВП-м и ДП до зво ље но је на по себ ним кон ти ну ал ним тра ка-
ма за за у ста вља ње или по је ди нач ним про ши ре њи ма за за у ста вља-
ње во зи ла (тач ка 5.2.1. овог при ло га).

Пар ки ра ње мо тор них во зи ла ни је до зво ље но на ван град ским 
пу те ви ма па је, осим на при ступ ним пу те ви ма (ПП), до зво ље но 
из ван про точ ног ко ло во за. На пу те ви ма нај ви ше ка те го ри је (ВП, 
ДП) пар ки ра ње во зи ла до зво ље но је ис кљу чи во на по себ ним по-
вр ши на ма пра те ћих са др жа ја за по тре бе ко ри сни ка пу та (тач ка 
5.2.2. овог при ло га).

6.2. Основ ни са о бра ћај ни па ра ме три

Нео п ход ни про грам ски усло ви об у хва та ју и низ са о бра ћај них 
па ра ме та ра, ко ји су ди рект но или ин ди рект но по ве за ни с функ ци-
о нал ном вр стом и/или ти пом пу та.

6.2.1. План ски пе ри од

Са о бра ћај но оп те ре ће ње нео п ход но за про цес про јек то ва ња 
пу те ва од но си се на вре мен ски пре сек у бу дућ но сти, па је де фи ни-
сан план ски пе ри од за ви сно од функ ци о нал ног ти па пу та и вр сте 
и оби ма гра ђе вин ских ин тер вен ци ја (та бе ла 6-01 овог при ло га).

Та бе ла 6-01:  План ски пе ри од за прог но зу са о бра ћај ног оп те ре ће-
ња (го ди на).

Функ ци о нал ни тип 
пу та

Но во град ња Ре кон-
струк ци ја

Ре ха би-
ли та ци јако нач но ета па

ДП-д, ДП-м, ВП-м 20 (30) 10 (15) 15 (20) 10 (15)
ВП-р, СП-р 15 (20) 8 (10) 10 (15) 8 (10)
СП-п, ПП-п, ПП-л 10 (15) - 8 (10) 5 (8)

На ве де не вред но сти у за гра да ма при ме њу ју се на но во град-
ње са знат ним ин же њер ским кон струк ци ја ма (мо сто ви, ту не ли и 
сл.), а на ре кон струк ци је ако су обим ни је гра ђе вин ске ин тер вен ци-
је у си ту а ци о ном и/или ни ве ла ци о ном пла ну. План ски пе ри од ре-
ха би ли та ци је пу та за ви си од оби ма ула га ња (ду жи план ски пе ри од 
за ве ћа ула га ња).

6.2.2. Ве ли чи на и ка рак тер са о бра ћа ја

Ве ли чи на, ка рак тер и струк ту ра са о бра ћа ја су по ла зни про грам-
ски па ра ме три за про јек то ва ње но вих, ре кон струк ци ју или ре ха би ли-
та ци ју по сто је ћих јав них пу те ва. Тај про грам ски по да так је ре зул тат 
стал ног пра ће ња са о бра ћај них то ко ва на по сто је ћој пут ној мре жи и 
по ступ ка прог но за ко је су део сту ди је пут не мре же и/или по себ них 
ис тра жи ва ња за по тре бе из ра де план ске и про јект не до ку мен та ци је.

За пу те ве ни жег функ ци о нал ног ти па (ПП-л, ПП-п, СП-п) 
са о бра ћај но оп те ре ће ње ни је пре су дан про грам ски по ка за тељ, па 
се ве ли чи на и струк ту ра са о бра ћа ја мо же до вољ но тач но про це-
ни ти на осно ву по да та ка по сто је ћег ста ња и рас по ло жи ве план ске 
до ку мен та ци је.

За по тре бе про јек то ва ња пу те ва, по ред укуп не ве ли чи не са о-
бра ћај ног оп те ре ће ња, нео п ход но је по зна ва ње струк ту ре са о бра-
ћај них то ко ва и дру гих ка рак те ри сти ка, као што су ва ри ја ци је са о-
бра ћај ног оп те ре ће ња.

6 .2 .2 .1 .  Про  с е чан  го ди  шњи днев  ни  с а  о  бра  ћа ј  (ПГДС)

Про се чан го ди шњи днев ни са о бра ћај (ПГДС) за по сто је ће 
ста ње до би ја се на осно ву кон ти ну ал ног бро ја ња то ком свих ча со-
ва 365 да на го ди шње и пред ста вља сред њу вред ност днев ног оп те-
ре ће ња у оба сме ра, тј.:

ПГДС = укуп но во зи ла го ди шње / 365 (во зи ла/дан)

Уко ли ко се не вр ше кон ти ну ал на бро ја ња на пу те ви ма или на 
пу те ви ма ма ње ва жно сти (ВП-р, СП-р, СП-п, ПП-п, ПП-л), до-
вољ но та чан по да так о са о бра ћај ном оп те ре ће њу мо же се до би ти 
бро ја њем то ком нај ма ње се дам уза стоп них да на у јед ном од ме-
се ци са про сеч ним са о бра ћај ним оп те ре ће њем (април, мај, ок то-
бар, но вем бар), у јед ном од ме се ци са са о бра ћај ним оп те ре ће њем 
из над про се ка (ју ли, ав густ) и јед ном од ме се ци са са о бра ћај ним 
оп те ре ће њем ис под про се ка (де цем бар, ја ну ар).



Прог но зи ра не вред но сти ПГДС за од ре ђе ни пут ни пра вац 
ре зул тат су са о бра ћај них ис тра жи ва ња у сту ди ји мре же (или по је-
ди нач них спе ци фич них ис тра жи ва ња) и пред ста вља ју про грам ски 
па ра ме тар за из ра ду ге не рал ног про јек та пу та. Прог но за вред но-
сти ПГДС вр ши се у скла ду с де фи ни са ним план ским пе ри о дом у 
сми слу тач ке 6.2.1. овог при ло га.

6 .2 .2 .2 .  Ва  ри  ј а  ци  ј е  с а  о  бра  ћа ј  ног  оп  те  ре  ће  ња  то  ком 
го ди  не

Про ме не са о бра ћај ног оп те ре ће ња то ком го ди не од ра жа ва ју 
до ми нант ни ка рак тер са о бра ћај них то ко ва (тач ка 4.4.2.4. овог при-
ло га). На ван град ским пу те ви ма раз ли ку ју се три ка рак те ри стич-
не кри ве про ме не ве ли чи не са о бра ћа ја то ком го ди не, као што је 
при ка за но на сли ци 6-05 овог при ло га. До ми нант ни ка рак тер са о-
бра ћај них то ко ва на пу те ви ма где се не вр ше кон ти ну ал на бро ја ња 
мо же се оце ни ти од но сом сред њих днев них оп те ре ће ња у јед ном 
од ме се ци ка да су она вр шна (ју ли, ав густ) и про сеч на (април, мај, 
ок то бар, но вем бар):

bs = Q вр шно / Q прос.
где је:
bs   – при бли жни ко е фи ци јент го ди шње не рав но мер но сти
Q вр шно  – сред ње днев но оп те ре ће ње (воз/дан) у вр шном 

ме се цу
Q прос.  – сред ње днев но оп те ре ће ње (воз/дан) у про сеч ном 

ме се цу
Гра ни це ко е фи ци јен та го ди шње не рав но мер но сти (bs) са-

гла сне су тач ки 4.4.2.4. овог при ло га, и то: при bs ≤ 1,2 ра ди се о 
при град ско-град ским то ко ви ма, при bs у ра спо ну 1,2 –1,4 ра ди се 
ме ђу град ским то ко ви ма, док се при bs ≥ 1,4 до ми нант ни ка рак тер 
са о бра ћај них то ко ва оце њу је као ме ђу град ски-ту ри стич ки.

Кри ва ти па А (сли ка 6-05 овог при ло га), од но сно bs ≤ 1,2 ти-
пич на је за пу те ве ре ги о нал ног зна ча ја (СП-р, ВП-р), кри ва ти па 
Б (bs = 1,2 - 1,4) за нај ва жни је по те зе да љин ских пу те ва (ВП-м, 
ДП-м, ДП-д), док је по ја ва кри ве ти па В (bs ≥ 1,4) мо гу ћа на свим 
ка те го ри ја ма пу те ва ко ји има ју при мар ну функ ци ју по ве зи ва ња 
ту ри стич ких под руч ја зе мље.

Сли ка 6-05:  Оп шти ток про ме не ве ли чи не са о бра ћа ја то ком го ди не.

На кра ју го ди шњег план ског пе ри о да нео п ход но је де фи ни-
са ти по ка за те ље ва ри ја ци је са о бра ћај ног оп те ре ће ња, што је ре-
зул тат са о бра ћај них ана ли за у сту ди ји мре же (или у по је ди нач ном 
ис тра жи ва њу); по ка за те љи ва ри ја ци ја са о бра ћај ног оп те ре ће ња 
де фи ни шу се као про грам ски па ра ме тар за из ра ду од го ва ра ју ћег 
про јек та пу та.

6 .2 .2 .3 .  Не  рав  но мер  но ст  оп  те  ре  ће  ња  по  сме  ро  ви  ма

На пу те ви ма са о бра ћај но оп те ре ће ње мо же би ти раз ли чи то по 
сме ро ви ма, што пре све га за ви си од ка рак те ра до ми ни ра ју ћих са-
о бра ћај них то ко ва. На пу те ви ма с до ми нант ним при град ско-град-
ским са о бра ћа јем ко е фи ци јент не рав но мер но сти сме ро ва ks = 0,55 –
0,60, с ме ђу град ским са о бра ћа јем ks = 0,60 –0,65 а с до ми нант ним 
ме ђу град ским-ту ри стич ким са о бра ћа јем ks = 0,65 –0,70. Тај фак тор 
се при ме њу је на ни воу ме ро дав них ча сов них про то ка, а од ре ђу је се 
на осно ву ре зул та та ис тра жи ва ња у сту ди ји  мре же (или у по је ди-
нач ном ис тра жи ва њу). Фак тор не рав но мер но сти по сме ро ви ма је 
про грам ски па ра ме тар за из ра ду од го ва ра ју ћег про јек та пу та.

6.2.3. Ме ро дав ни по ка за те љи са о бра ћај ног оп те ре ће ња

За ди мен зи о ни са ње пут них еле ме на та и за вред но ва ње ва-
ри јант них ре ше ња де фи ни шу се по ка за те љи, ко ји се при ме њу ју у 
из ра ди про јект не и план ске до ку мен та ци је. Ти по ка за те љи су про-
грам ски па ра ме три и ре зул тат су са о бра ћај них ис тра жи ва ња у сту-
ди ји пут не мре же.

6 .2 .3 .1 .  Ме  ро дав  ни  ча  сов  ни  про ток

За по тре бе ди мен зи о ни са ња по преч ног про фи ла пу та, као и 
од го ва ра ју ћих ана ли за у скло пу ге не рал ног и/или идеј ног про јек та 
при ме њу је се ме ро дав ни ча сов ни про ток (Qm), ко ји пред ста вља 
прог но зи ра ну вред ност са о бра ћај ног оп те ре ће ња на кра ју план-
ског пе ри о да (тач ка 6.2.1. овог при ло га). За пу те ве са укуп но две 
во зне тра ке ме ро дав ни ча сов ни про ток се из ра жа ва у бро ју во зи ла/
час/оба сме ра, док се за пу те ве са раз дво је ним ко ло во зи ма ме ро-
дав ни ча сов ни про ток из ра жа ва у бро ју во зи ла/час/смер.

6 .2 .3 .2 .  Ме  ро дав  ни  час  за  ди  мен  зи  о  ни  с а  ње

То ком 8.760 ча со ва у ис тој го ди ни са о бра ћај но оп те ре ће ње 
има од ре ђе не ва ри ја ци је, па се ме ро дав ни ча сов ни про ток (Qm) 
од ре ђу је као час ко ји је по ве ли чи ни про то ка у план ској го ди ни 
из ме ђу 30. и 60.(сли ка 6-06 овог при ло га).

Сли ка 6-06: Ме ро дав ни час за ме ре ње.

За ка те го ри је пу те ва нај ви шег ран га (ВП-м, ДП-м, ДП-д) ме-
ро да ван ча сов ни про ток је про ток у три де се том ча су по ве ли чи ни 
са о бра ћа ја (Q30), док се за дру ге ка те го ри је пу те ва узи ма као ос-
нов 60 час по ве ли чи ни са о бра ћа ја (Q60). Та ко де фи ни сан про ток 
пред ста вља ме ро дав ни ча сов ни про ток (Qm), тј. Qm = Q30 (Q60).

6 .2 .3 .3 .  Од  но с  ме  ро дав  ног  ча  сов  ног  про то  ка  и  ПГДС

Од нос ча сов ног про то ка ме ро дав ног за ди мен зи о ни са ње (Qm 
= Q30 (Q60)) и ПГДС, од но сно (Q30 * 100) / ПГДС (%) или (Q60 
* 100) / ПГДС (%) на зи ва се фак тор n-тог ча са (ФНЧ). Тај фак тор 
нај ви ше за ви си од до ми ни ра ју ћег ка рак те ра са о бра ћај них то ко ва 
(сли ка 6-07 овог при ло га) и вред но сти су: за при град ско-град ски 
ка рак тер то ко ва ФНЧ = 10–14 % ПГДС, за ме ђу град ски ФНЧ = 
13–17% ПГДС, а за пре о вла ђу ју ћи ту ри стич ки ка рак тер има нај-
ве ћи ра спон ФНЧ = 15–30 % ПГДС.

Сли ка 6-07:  Ка рак те ри стич не кри ве про ме не ча сов ног про то ка 
као % ПГДС.



Фак тор n-тог ча са од ре ђу је се на осно ву ре зул та та са о бра ћај-
них ис тра жи ва ња у сту ди ји пут не мре же, а ме ро дав ни про ток од-
ре ђу је се за ви сно од то га да ли су:

 – пу те ви с је дин стве ним дво смер ним ко ло во зом
 Qm = ПГДС * ФНЧ/100 (во зи ла/час/оба сме ра);
 – пу те ви с раз дво је ним ко ло во зи ма по сме ро ви ма 
 Qm = ПГДС * ks * ФНЧ/100 (во зи ла/час/сме ру),
где је ks - ко е фи ци јент не рав но мер но сти по сме ро ви ма (тач-

ка 2.3. овог при ло га).

6 .2 .3 .4 .  Ст рук ту  ра  с а  о  бра  ћа ј  ног  то  ка

Ме ро дав ни ча сов ни про ток (Qm) мо тор них во зи ла, као и сви 
оста ли по ка за те љи са о бра ћај ног оп те ре ће ња мо ра ју има ти по да-
так и о струк ту ри пре ма вр ста ма мо тор них во зи ла за ко ја се оче-
ку је да ће се ко ри сти ти на пут ној де о ни ци. За ви сно од де таљ но-
сти ис тра жи ва ња у сту ди ји мре же мо гу ћа је при ме на де таљ ни јег 
струк ту ри ра ња са о бра ћај ног то ка, али нај ма ње што је нео п ход но 
је сте по де ла на ка те го ри је: пут нич ка во зи ла (ПА), те рет на во зи ла 
(ТВ), те шка те рет на во зи ла (ТТВ) и ме ђу град ски ауто бу си (БУС). 
На по те зи ма на ко ји ма је ин тен зи ван ту ри стич ки са о бра ћај нео п-
ход но је уве сти и до дат ну ка те го ри ју ре кре а тив них во зи ла (РВ), 
чи ји ти пи чан пред став ник је пут нич ки ауто мо бил с камп-при ко-
ли цом.

Во зи ла ли ниј ског јав ног пре во за (при град ски ауто бус) мо гу 
се свр ста ти у по себ ну ка те го ри ју во зи ла, ко ја зах те ва спе ци фич-
не функ ци о нал не пра те ће са др жа је (ауто бу ска ста ја ли шта) у сми-
слу тач ке 5.2.1. овог при ло га. Ме ро дав но са о бра ћај но оп те ре ће ње 
(Qmјp) из ра жа ва се као број ауто бу са јав ног пре во за на час по 
сме ру уз по дат ке о вр сти во зи ла (оби чан или зглоб ни ауто бус). За 
по сто је ће ста ње, по ред бро ја ња, мо гу ће је де фи ни са ти ме ро дав ни 
број во зи ла (ауто бу са ЈП/час/смер) на осно ву по да та ка о ре ду во-
жње (уче ста ност) уз ин фор ма ци ју о сте пе ну ре дов но сти.

За би ци кли сте, укљу чу ју ћи мо пе де и би ци кле с по моћ ним 
мо то ром, је дан час је ису ви ше ду га чак по што су ин тер не осци-
ла ци је ве о ма из ра же не, па се ме ро дав но са о бра ћај но оп те ре ће ње 
де фи ни ше као број би ци кли ста/15 ми ну та с тим што се 15-ми нут-
ни пе ри од од но си на пе ри од с нај ве ћим про то ком, тј, Qmb = max 
Qb15min. На де о ни ца ма где би ци кли сти ко ри сте по себ не ста зе, 
фи зич ки из дво је не од ко ло во за за мо тор ни са о бра ћај ме ро дав но 
са о бра ћај но оп те ре ће ње се из ра жа ва за оба сме ра во жње, а ако 
се ко ри сти иста ко ло во зна по вр ши на, ка да се би ци кли сти кре ћу 
у скла ду с пра ви ли ма де фи ни са ним за мо тор на во зи ла, ме ро дав-
но са о бра ћај но оп те ре ће ње се из ра жа ва по сме ру. Ако по сто је по-
преч на кре та ња би ци кли ста из ван под руч ја рас кр сни ца, нео п ход-
но је де фи ни са ти и ме ро дав на оп те ре ће ња та квих то ко ва.

Слич но као и за би ци кли сте, пе шач ка кре та ња се не ме ре на 
је дан час услед из у зет но из ра же них ин тер них осци ла ци ја, па је 
ме ро да ван 5-ми нут ни или 15-ми нут ни пе ри од нај ве ћег про то ка (тј. 
пе ша ка/ 5 (15) ми ну та/оба сме ра), од но сно Qmp = max Qp5(15)
min. Ако се пе ша ци по преч но кре ћу из ван под руч ја рас кр сни ца 
и/или ако се ве ћи број пе ша ка кре ће ка(од) ста ни ци при град ског 
јав ног пре во за, нео п ход но је де фи ни са ти и ме ро дав на оп те ре ће ња 
та квих то ко ва.

ПРИЛОГ 2

1. ТРА СА ВАН ГРАД СКИХ ПУ ТЕ ВА

Овај при лог, Тех нич ка упут ства за про јек то ва ње ван-
град ских пу те ва, Тра са, је кон ци пи ран као ба зни до ку мент за ди-
мен зи о ни са ње и про ве ру ге о ме триј ских еле ме на та пу та за објек те 
но во град ње, ре кон струк ци је и ре ха би ли та ци је. 

Упут ства су ор га ни зо ва на у окви ру сле де ћим по гла вљи ма:
1) Про цес про јек то ва ња;
2) Осно ве за про јек то ва ње;
3) Пре глед ност;
4) По преч ни про фил;
5) Про јект ни еле мен ти си ту а ци о ног пла на;
6) Про јект ни еле мен ти по ду жног про фи ла;
7) Про јект ни еле мен ти по преч ног про фи ла;
8) Про стор но тра си ра ње.

Вред но сти по је ди нач них про јект них еле ме на та ван град ских 
пу те ва де фи ни са них у овим упут стви ма фор ми ра ни су на осно ву 
про ве ра во зно ди на мич ких, кон струк тив них и са о бра ћај но-пси-
хо ло шких (естет ских) кри те ри ју ма  и уз исто вре ме но ува жа ва ње 
зах те ва за ми ни му мом ин ве сти ци о них ула га ња, мак си му мом без-
бед но сти и про точ но сти са о бра ћа ја и ми ни му мом еко ло шких по-
сле ди ца. По што су то сло же ни и у из ве сном сми слу кон тар дик-
тор ни зах те ви, оп ти мал но ре ше ње је у њи хо вом ком про ми су уз 
мак си мал ну кре а тив ност про јек тан та и ува жа ва ње спе ци фич них 
усло ва кон тек ста при че му тре ба во ди ти ра чу на о пра во вре ме ној 
и аде кват ној ин фор ми са но сти нај ши ре јав но сти с об зи ром на то 
да је пут јав но до бро ко је се фи нан си ра из за јед нич ких сред ста ва.

Од утвр ђе них вред но сти по је ди нач них еле ме на та мо же се од-
сту пи ти са мо ако се тех нич ким и еко ном ским ана ли за ма до ка же 
оправ да ност дру га чи јег ре ше ња и ако се га ран ту је зах те ва ни ни во 
без бед но сти, про точ но сти и за шти те жи вот не сре ди не, као и ако је 
утро шак ин ве сти ци о них сред ста ва у скла ду с про јект ним за хва том.

У при ло гу 3, По вр шин ске рас кр сни це ван град ских пу те-
ва, и при ло гу 4., Де ни ве ли са не рас кр сни це ван град ских пу те ва, 
де фи ни са ни су сви нео п ход ни па ра ме три и еле мен ти за це ло вит 
при ступ про це су про јек то ва ња ван град ских пу те ва за све ни вое 
из ра де про јект не до ку мен та ци је: од ге не рал ног про јек та, пре ко 
идеј ног и глав ног про је ка та до ар хив ског про је ка та и сту ди је пре и 
по сле, ка ко за де о ни це но во град ње, та ко и за де о ни це на ко ји ма се 
пред ви ђа ју ак тив но сти ре кон струк ци је или ре ха би ли та ци је пу та.

Овај до ку мент се осла ња на при лог 1,  – Функ ци о нал на кла-
си фи ка ци ја ван град ских пу те ва, као и на За кон о јав ним пу те ви ма 
Ре пу бли ке Ср би је.

2. ПРО ЦЕС ПРО ЈЕК ТО ВА ЊА

Из град ња пу те ва за по чи ње мно го пре њи хо ве фи зич ке ре а ли-
за ци је кроз си стем ски низ уре ђе них по сту па ка пла ни ра ња и про-
јек то ва ња. На сли ци 2-01 овог при ло га де фи ни са не су основ не ак-
тив но сти из град ње, одр жа ва ња и пра ће ња ста ња у обла сти пут ног 
ин же њер ства.

Сли ка 2-01:  Основ не ак тив но сти у обла сти пут ног ин же њер-
ства.

2.1. Фа зе у из ра ди про јект не до ку мен та ци је

Про цес про јек то ва ња пу те ва во ди се осми шље ним по ступ ци-
ма за сно ва ним на мак си мал ном фон ду ин фор ма ци ја о при род ним и 
сте че ним огра ни че њи ма, по сто је ћој про стор ној и фи зич кој струк-
ту ри пу та, са о бра ћа ју (по сто је ћем и прог но зи ра ном) и дру гим ре-
ле вант ним па ра ме три ма ка ко би се мо гла до не ти ис прав на од лу ка 
о ни воу ин тер вен ци ја на пут ној мре жи: ре ха би ли та ци ја, ре кон-
струк ци ја или но во град ња (но ва тра са), (сли ка 2-02 овог при ло га).

Цен трал но ме сто при па да до но ше њу од лу ке о то ме да ли су 
бу ду ћи зах те ви ве ћи од мо гућ но сти по сто је ћег пу та (пут не мре-
же). Про цес мо ра би ти до ку мен то ван и ја ван ка ко др жав ним ин-
сти ту ци ја ма (ми ни стар стви ма, ди рек ци ја ма за пу те ве, јав ним 
пред у зе ћи ма и сл.), та ко и у струч ној јав но сти и  ме ђу за ин те ре-
со ва ним гра ђа ни ма.



Сли ка 2-02:  Ал го ри там утвр ђи ва ња по треб них ак тив но сти у 
про јек то ва њу ван град ских пу те ва.

Да би про цес про јек то ва ња пу те ва дао же ље не ефек те, нео п-
ход но је до след но по што ва ти сле де ће прин ци пе:

1) из о ста вља ње по је ди них фа за про јек то ва ња или њи хо ва 
фор мал на из ра да до но си са мо мар ги нал не уште де, уз ви сок сте-
пен ве ро ват но ће да се не ће утвр ди ти нај бо ље ре ше ње;

2) ра ци о нал но и до ку мен то ва но од лу чи ва ње у свим фа за ма 
пла ни ра ња/про јек то ва ња за сно ва но на по ре ђе њу и вред но ва њу ну-
ме рич ких по ка за те ља ва ри јант них ре ше ња 

3) од ла га ње кључ них од лу ка за сле де ћу фа зу про јек то ва ња 
у су прот но сти је са основ ним за ко ни то сти ма про це са; сва ка фа за 
про јек то ва ња има сво је за дат ке, свој ни во и ши ри ну раз ма тра ња;

4) по ла зне по став ке сва ке фа зе, ко је су ре зул тат за кљу ча ка 
прет ход не, кон тро ли шу се и кроз по врат ну спре гу; ма ње из ме не 
по ла зних по став ки су по треб не и нео п ход не: ако су пот пу но де-
ман то ва не пр вом ите ра ци јом ис пи ти ва ња, зна чи да прет ход на фа за 
пла ни ра ња/про јек то ва ња ни је да ла од го ва ра ју ће ре зул та те и да се 
мо ра ју про ве ри ти осно ве и на чин до но ше ња прет ход них од лу ка.

У тех но ло шком по гле ду, у сва кој фа зи по сто ји ите ра тив ни 
про цес про јек то ва ња ко ји за по чи ње ин ту и тив ним ства ра њем ре-
ше ња, на ста вља се ана ли тич ком раз ра дом да би се про це ни ле по-
сле ди це, а за вр ша ва по врат ним ути ца јем за кљу ча ка ана ли зе и син-
те зе на по ла зне по став ке.

По што је основ ни циљ да се у сва кој фа зи про јек то ва ња 
(ге не рал ни, идеј ни, глав ни, и из во ђач ки про је кат) утвр ди оп-
ти мал но ре ше ње про бле ма, ко ји по при ро ди ства ри при па да тој 
фа зи, оп ти ми за ци ја ре ше ња је основ но на че ло сва ке фа зе из ра де 
про јект не до ку мен та ци је. Цео про цес про јек то ва ња пред ста вља, 
у ства ри, оп ти ми за ци ју по че ти ри основ не циљ не функ ци је: ми-
ни мум ин ве сти ци о но их ула га ња (гра ђе ње + одр жа ва ње), мак-
си мал на без бед ност пу та, мак си мал на про пу сна моћ, од но сно 
мак си мал ни по зи тив ни ефек ти за ко ри сни ке пу та и ми ни мум 
еко ло шких по сле ди ца (сли ка 2-03 овог при ло га).

Је дан од основ них ци ље ва про це са про јек то ва ња пу те ва је-
сте из бор оп ти мал не ло ка ци је пут ног прав ца (де о ни це) из че га 
про ис ти чу су штин ске ка рак те ри сти ке пу та. Од ре ди ти ло ка ци ју је 
кључ ни про блем у свим фа за ма пла ни ра ња и про јек то ва ња пу те ва 
(сли ка  2-03 овог при ло га). 

У ге не рал ном про јек ту по треб но је од ре ди ти оп ти мал ни ко-
ри дор на де фи ни са ном под руч ју, док се за идеј ни про је кат ис тра-
жу је и јед но знач но де фи ни ше оп ти мал на тра са у усво је ном оп ти-
мал ном ко ри до ру у прет ход ној фа зи - ге не рал ном про јек ту. 

У глав ном и из во ђач ком  про јек ту тра са је фик си ра на у ап-
со лут ном ко ор ди нат ном си сте му XоYZ, па се оп ти ми за ци ја сво ди 
на из бор по је ди нач них еле ме на та и евен ту ал на ми кро по ме ра ња у 
про сто ру; по себ на па жња се по све ћу је из бо ру оп ти мал них ме то да 
и по сту па ка гра ђе ња пу та.

Сва ку фа зу про јек то ва ња од ре ђу ју два па ра ме тра: ши ри на 
при сту па про бле му и ни во де таљ но сти ана ли за. По што је про јек-
то ва ње пу те ва ви ше ра ван ски уре ђен про цес у ви ше рав ни, он у 
пу ној ме ри зах те ва да се из дво је као нај бит ни ји ко ра ци ства ра ње 
ва ри јант них ре ше ња и њи хо во вред но ва ње бу ду ћи да се на осно ву 
тих ак тив но сти до но се од лу ке о пре ла ску на но ву ра ван (тј. у сле-
де ћу фа зу про јек то ва ња) са сте пе ном си гур но сти ко ји је сра зме ран 

ква ли те ту спро ве де них ис тра жи ва ња. При том се из два ја ју два 
основ на за дат ка:

1) од лу ка мо ра би ти за сно ва на на де таљ ним, не при стра сним 
и по у зда ним па ра ме три ма;

2) од лу ка се ве ри фи ку је јав ним и де мо крат ским од лу чи ва-
њем бу ду ћи да је пут јав но до бро ко је се фи нан си ра из за јед нич-
ких сред ста ва.

Сли ка 2-03:  Из бор оп ти мал не ло ка ци је за ви сно од фа зе из ра де 
про јек та пу та.

По се бан зна чај и спе ци фич ност утвр ђи ва ња оп ти мал не ло-
ка ци је има ју пу те ви ко ји про ла зе кроз на се ље. Ван град ски пут у 
под руч ју на се ља има две основ не функ ци је:

1) oб ез бедити кон ти ну и тет про ла зних то ко ва уз за шти ту 
град ских са др жа ја од не га тив них ути ца ја пут ног са о бра ћа ја;

2) oмогућити бр зо и ефи ка сно во ђе ње то ко ва ко ји има ју циљ 
или из вор у град ском под руч ју.

По ла зни услов под ра зу ме ва јед но знач но де фи ни сан став о 
ре ла тив ном зна ча ју на ве де них функ ци ја исто вре ме но во де ћи ра-
чу на о хи је рар хиј ском ни воу на се ља (ло кал ни, оп штин ски, ре ги-
о нал ни или глав ни цен тар) и функ ци о нал ној вр сти пу та (при ступ-
ни, са бир ни, ве зни, да љин ски пут). Ге не рал ни при ступ ука зу је на 
две мо гућ но сти: во ђе ње ван град ског пу та кроз на се ље (или ње го-
во уво ђе ње) или ре ла тив но не за ви сно во ђе ње де о ни це ван град ског 
пу та у од но су на на се ље са ин ди рект ним или ди рект ним ве за ма 
пре ко рас кр сни ца. Тре ба по што ва ти оп шти је од но се при ка за не на 
сли ци 2-04 овог при ло га.

Гра ни ца на се ља од ре ђе на је гра ни цом план ског до ку мен та 
ко ји се по За ко ну из ра ђу је за град ска на се ља (Ге не рал ни ур ба ни-
стич ки план). Де о ни ца ван град ског пу та у под руч ју на се ља од ре-
ђе на је ста ци о на жом пре се ка де о ни це пу та и гра ни це пла на (сли ка 
2-05 овог при ло га).

Сли ка 2-04:  Од нос хи је рар хиј ског ни воа на се ља и функ ци о нал них 
вр ста ван град ских пу те ва.

Раз ли ку ју се две вр сте де о ни ца:
1) Де о ни ца ван град ског пу та кроз под руч је на се ља ко ја има 

до ми нант ну функ ци ју во ђе ња про ла зних то ко ва и, пре ко рас кр сни-
ца, по ве зи ва ње на се ља (из вор ни/циљ ни са о бра ћај) с ван град ским 
пу тем. Та кве де о ни це има ју до ми нант ну ме ђу град ску функ ци ју и 
у над ле жно сти су ор га ни за ци је ко ја упра вља ван град ском мре жом. 
Оне се пла ни ра ју и про јек ту ју по пра ви ли ма за ван град ске пу те ве, 



с тим што се њи хов по ло жај у про сто ру и број рас кр сни ца ускла-
ђу је с над ле жни ма за раз вој пред мет ног на се ља. Во де се про сто-
ри ма у ко ји ма не ма ур ба них са др жа ја, а ур ба ни стич ки раз вој се не 
осла ња на њих ни ти угро жа ва њи хо ву функ ци ју у бу дућ но сти. У 
план ском до ку мен ту њи хов по че так и крај се од ре ђу ју ста ци о на-
жом пре се ка с гра ни ца ма пла на. Та вр ста де о ни ца је до ми нант на у 
ви шим ка те го ри ја ма пу те ва (да љин ски и ве зни пу те ви), за ви сно од 
ве ли чи не на се ља (сли ка 2-04 овог при ло га).

2) Де о ни це ван град ског пу та при ла го ђе не по тре ба ма на се ља 
(нпр. ши ри ко ло во зи, тра се и ста ни це јав ног пре во за, би ци кли-
сти, пе ша ци, пар ки ра ње, све тло сна сиг на ли за ци ја итд.) од ре ђе не 
су ста ци о на жа ма по чет ка и кра ја, од но сно, ста ци о на жа ма пре се-
ка де о ни це с пла ни ра ним гра ни ца ма кон ти ну ал но ур ба ни зо ва ног 
под руч ја (гра ђе вин ски ре јон). Те де о ни це има ју до ми нант ну град-
ску функ ци ју, с тим што зах те ви про ла зних то ко ва мо ра ју би ти 
при сут ни у ње ном об ли ко ва њу. Пла ни ра ње и про јек то ва ње та квих 
де о ни ца мо ра би ти у скла ду с пра ви ли ма ко ја ва же за град ску пут-
ну мре жу, уз оба ве зу са гла сно сти над ле жних за упра вља ње ван-
град ском пут ном мре жом ко јој де о ни ца при па да. Та кве де о ни це су 
ка рак те ри стич не за ме ђу град ске пу те ве ко ји се во де (или уво де) 
кроз на се ље, од но сно, по ред то га што про пу шта ју про ла зне то ко ве 
има ју и функ ци ју у град ским кре та њи ма и ак тив но сти ма. Та вр ста 
де о ни ца је ка рак те ри стич на за ни же функ ци о нал не вр сте пу те ва 
(ло кал ни и са бир ни) док у пу те ви ма ви ше ка те го ри је за ви си од ве-
ли чи не на се ља (сли ка 2-04 овог при ло га).

Прин цип по де ле тро шко ва ве зу је се за де фи ни са не усло ве 
и по тре бе функ ци о ни са ња пу та у на се ље ном ме сту у од но су на 
функ ци о ни са ње тог истог пу та ван на се ља, а де фи ни сан је у За ко-
ну о јав ним пу те ви ма.

Са гла сно на ве де ном утвр ђу ју се и од го ва ра ју ће оба ве зе и 
пра ва оп шти на, од но сно, гра да за по сло ве раз во ја, пла ни ра ња, 
про јек то ва ња, из град ње, ре кон струк ци је, одр жа ва ња, за шти те, ко-
ри шће ња и упра вља ња де о ни ца ма тих пу те ва са из ме ње ним еле-
мен ти ма, објек ти ма и опре мом при ла го ђе не по тре ба ма на се ља. 

Сли ка 2-05:  Прин цип утвр ђи ва ња де о ни ца пу та у на се љу и ван на-
се ља.

Про цес про јек то ва ња пу те ва се мо ра во ди ти по стро го де фи-
ни са ним про це ду ра ма за ви сно од вр сте и ни воа ин ве сти ци је  – но-
во град ња, ре кон струк ци ја или ре ха би ли та ци ја (гра ђе вин ско одр-
жа ва ње), што је при ка за но на сли ци 2-06 овог при ло га. 

Ка да је у пи та њу но во град ња, про цес за по чи ње из ра дом 
Сту ди је кон цеп ци је про јек та, де фи ни са њем про грам ских усло-
ва и про јект ног за дат ка  за из ра ду ге не рал ног про јек та и об у хва-
та ге не рал ни, идеј ни, глав ни и из во ђач ки про је кат, као и ар хив ски 
про је кат, ко ји се ре а ли зу је то ком гра ђе ња пу та. Сва кој фа зи про-
јек то ва ња прет хо ди од го ва ра ју ћи про јект ни за да так с пре ци зно 
утвр ђе ним ак тив но сти ма и зах те ви ма у по гле ду ње го ве ре а ли за-
ци је.

Код ре кон струк ци је пут них по те за/де о ни ца (сли ка 2-06 
овог при ло га) про цес по чи ње из ра дом идеј ног про јек та, при че-
му се мо ра има ти у ви ду то да се ре кон струк ци ја оба вља у окви-
ру по сто је ћег пут ног ко ри до ра. Идеј ни про је кат из ра ђу је се на 
осно ву про грам ских усло ва и про јект ног за дат ка про ис те клог на 

осно ву сту ди је кон цеп ци је про јек та и утвр ђе них при о ри те та ре-
кон струк ци је на пут ној мре жи.

Спе ци фич ност про це са ре кон струк ци је, као и про це са про-
јек то ва ња ре ха би ли та ци је пу те ва је сте сту ди ја пре/по сле ко јом се 
утвр ђу ју ефек ти пред у зе тих ме ра (без бед ност, ни во услу ге, за шти-
та жи вот не сре ди не) и оправ да ва ју утро ше на фи нан сиј ска сред-
ства. Из ра да глав ног (евен ту ал но и из во ђач ког) и ар хив ског про-
јек та од ви ја се по слич ној про це ду ри као и за но во град њу пут них 
по те за уз прет ход но де фи ни са не про јект не за дат ке за сва ку по је-
ди нач ну фа зу.

Сли ка 2-06:  Ко ра ци у пла ни ра њу и про јек то ва њу пу те ва за ви сно 
од вр сте за хва та и ни воа ин ве сти ци је

Про јек то ва ње ре ха би ли та ци је (гра ђе вин ско одр жа ва ње пу та) 
об у хва та ак тив но сти на из ра ди глав ног про јек та, евен ту ал но из во-
ђач ког, ар хив ског и сту ди је пре/по сле. Глав ни про је кат се из ра ђу је 
у две фа зе. У пр вој се ана ли зи ра по сто је ће ста ње и утвр ђу је ни во 
ре ха би ли та ци је, а у дру гој се за де фи ни сан ни во ре ха би ли та ци је 
фор ми ра глав ни про је кат са оста лим пра те ћим про јек ти ма.  Као и 
за ре кон струк ци ју, осно ва за из ра ду глав ног про јек та су про грам-
ски усло ви и про јект ни за да так про ис те кли на осно ву сту ди је кон-
цеп ци је про јек та за пут ну мре жу или ње не функ ци о нал не це ли не.

На сли ци 2-07 и 2-08 овог при ло га при ка за не су ал го ри там-
ске струк ту ре про јек то ва ња пу те ва ван на се ља (но во град ња) са др-
жај но и вре мен ски уса гла ше на с пла ни ра њем про сто ра, од но сно, 
ур ба ни стич ким пла ни ра њем. 

Вре мен ска од ред ни ца по је ди них фа за пла ни ра ња/про јек то ва-
ња, из ра же на као број го ди на пре из град ње пу та ка да се ком пле ти ра 
до ку мен та ци ја, у су шти ни од ра жа ва основ ну ка рак те ри сти ку са о-
бра ћај не осно ве под руч ја, тј. пред ста вља про стор ни оквир раз во ја.

Ја ка ме ђу за ви сност пут не мре же и про стор ног раз во ја зах те-
ва ускла ђе ну и пра во вре ме ну из ра ду про јект не до ку мен та ци је пу-
те ва, при че му тре ба има ти у ви ду чи ње ни цу да се пут у су шти ни 
гра ди мно го пре ње го ве фи зич ке ре а ли за ци је и да тре ба очу-
ва ти про стор и об ли ко ва ти са др жа је, та ко да се из бег не кон-
фликт из ме ђу пу та и окол них са др жа ја!

Струк ту ра про це са про јек то ва ња пу те ва је хи је рар хиј ски 
уре ђе на и пред ста вља ви ше ра ван ски про цес ко ји по чи ње из ра дом 
ге не рал ног про јек та, а на ста вља се идеј ним, глав ним, (из во ђач-
ким) и ар хив ским про јек том.

Ге не рал ни про је кат је функ ци о нал но-тех нич ка про ве ра пла-
нер ских раз ма тра ња као осно ва ре ги о нал ног и др жав ног пла на 
про стор ног раз во ја. Не по сред ни про грам ски усло ви за фор ми ра ње 
про јект ног за дат ка за из ра ду ге не рал ног про јек та де фи ни шу се на 
осно ву ге не рал ног пла на пут не мре же др жа ве (ре ги о на). Тра са (ко-
ри дор) у ге не рал ном про јек ту раз ма тра се с гле ди шта про стор них 
мо гућ но сти и огра ни че ња, а сви по ка за те љи до би је ни ге о ме триј-
ским, во зно ди на мич ким, са о бра ћај ним, еко ло шким и еко ном ским 
ана ли за ма укљу чу ју се у про цес вред но ва ња да би се иза брао оп-
ти мал ни ко ри дор. У тој фа зи мо ра ју се до не ти и на чел не од лу ке о 
етап но сти гра ђе ња, усло ви ма екс пло а та ци ја (сло бод но или ко мер ци-
јал но), ло ка ци ји и кон цеп ци ји рас кр сни ца, си сте му ко ло во зне кон-
струк ци је (флек си бил на или кру та), ра чун ској бр зи ни де о ни ца и сл.

Основ на раз ме ра ге не рал ног про јек та за пу те ве ван на се ља 
је 1 : 25.000 (10.000), од но сно за пу те ве у на се љу 1 : 5.000 (2.500).



Сли ка 2-07:  Ал го ри там про це са про јек то ва ња пу те ва и ве зе с про-
стор ним пла ни ра њем, за шти том жи вот не сре ди не и 
еко ном ским пла ни ра њем.

Сли ка 2-08:  Ал го ри там про це са про јек то ва ња ван град ских пу те-
ва (но во град ња). 

Основ ни план ски до ку мент ко ји ко ре спон ди ра ге не рал ном 
про јек ту је, за пу те ве ван на се ља Про стор ни план пу та, као део 
ши рих план ских до ку ме на та у про стор ном пла ну ин фра струк тур-
ног ко ри до ра, од но сно Ге не рал ни план мре же ин фра струк ту ре за 
пу те ве у на се љу. Прет ход ном сту ди јом оправ да но сти утвр ђу је се 
по доб ност пу та за ре а ли за ци ју и ње ни ефек ти.

Зах те ва на тач ност за ге не рал ни про је кат је ±20 %.
Идеј ни про је кат је ис тра жи вач ка фа за у ко јој се јед но знач но 

де фи ни ше тра са пу та, рас кр сни це (по вр шин ске и/или де ни ве ли-
са не) и сви пут ни објек ти при кон крет ним усло ви ма огра ни че ња. 
Про грам ске усло ве за идеј ни про је кат чи не за кључ ци ра да на ге-
не рал ном про јек ту и од го ва ра ју ћим план ским до ку мен ти ма  – про-
стор ни план пу та, од но сно ге не рал ни план мре же ин фра струк ту ре.

Идеј ном про јек ту се, у окви ру оп ти мал ног ко ри до ра, де таљ-
но тра си ра ју ва ри јан те са ци љем из бо ра оп ти мал не тра се. На 
осно ву де таљ них тех нич ких ре ше ња про ра чу на ва ју се по ка за те љи 
вред но сти сва ке раз ма тра не ва ри јан те пре ма уна пред де фи ни са-
ним ци ље ви ма и кри те ри ју ми ма, а при ме ном ме то да вред но ва ња, 
до ку мен то ва но утвр ђу је оп ти мал но ре ше ње тра се бу ду ћег пу та. 
Основ на раз ме ра идеј ног про јек та за пу те ве ван на се ља је 1 : 2.500 
(5.000, 1.000), од но сно за пу те ве у на се љу 1 : 1.000 (500).

Део идеј ног про јек та су пра те ћи про јек ти за иза бра ну тра су 
(пут ни објек ти, пра те ћи са др жа ји, екс про при ја ци ја, са о бра ћај на и 
гра ђе вин ска опре ма, тех нич ке ме ре за шти те жи вот не сре ди не и др.).

План ски до ку мент ко ји ко ре спон ди ра идеј ном про јек ту за 
пу те ве ван на се ља је ре гу ла ци о ни план пу та, од но сно ре гу ла ци о ни 
план при мар не са о бра ћај ни це за пу те ве у на се љу. Ко нач на од лу ка 
о гра ђе њу пу та до но си се на осно ву сту ди је оправ да но сти.

Зах те ва на тач ност за идеј ни про је кат је ±10 %.
Глав ни про је кат об у хва та де таљ ну ин же њер ску раз ра ду 

свих еле ме на та пу та и пут них обје ка та (мо сто ви, ту не ли, пот пор-
не и за штит не кон струк ци је и сл.) нео п ход них за фи зич ку ре а ли-
за ци ју пу та у ре ал ном про сто ру. Тај про је кат об у хва та и сло же но 
раз ре ше ње ин фра струк тур них си сте ма у зо ни за хва та ра до ва, оп-
ти ми за ци ју ме то да и по сту па ка гра ђе ња,  од вод ња ва ње по вр шин-
ских, при бре жних и под зем них во да, раз ра ду из во ри шта ма те ри-
ја ла, уре ђе ње про сто ра у зо ни пу та, са о бра ћај ну и гра ђе вин ску 
опре му, пра те ће са др жа је (функ ци о нал не и за по тре бе ко ри сни-
ка), екс про при ја ци ју и др. У тој фа зи про јек то ва ња де фи ни ше се 
пре ци зан пред мер и пред ра чун ра до ва ко ји ће по слу жи ти за ли-
ци та ци о ну про це ду ру и ре а ли за ци ју ра до ва, са гла сно за кон ској 
ре гу ла ти ви. Глав ни про је кат се из ра ђу је на осно ву де таљ них ге о-
тех нич ких, хи дро тех нич ких, ге о дет ских и са о бра ћај них сни ма ња 
и по да та ка. У тој фа зи ра да мо гу се вр ши ти са мо ми кро по ме ра ња 
основ не тра се из идеј ног про јек та са ци љем оп ти ми за ци је ра до ва. 
Део глав ног про јек та чи не и спе ци фи ка ци је за из во ђе ње свих вр-
ста ра до ва. Основ на раз ме ра глав ног про јек та за пу те ве ван на се-
ља је 1 : 1.000 (500), од но сно за пу те ве у на се љу 1 : 500 (250).

У од ре ђе ним си ту а ци ја ма из ра ђу је се тзв. из во ђач ки про је-
кат то ком ре а ли за ци је са мог објек та у ци љу уна пре ђе ња тех но ло-
шких по сту па ка и ра ци о на ли за ци је ме то да гра ђе ња.

Зах те ва на тач ност за глав ни про је кат је ±3 %.
Ар хив ски про је кат, ко ји са др жи про је кат из ве де ног објек та, 

слу жи за ко нач ни об ра чун из ве де них ра до ва, пред ста вља под ло гу 
за план ско и ра ци о нал но екс пло а та ци ју и одр жа ва ње пу та и чи-
ни по у зда ну осно ву за да ље пла нер ске и/или про јек тант ске ак тив-
но сти у под руч ју из ве де ног објек та. Тим про јек том мо ра ју би ти 
об у хва ће ни сви по да ци о из ве де ном објек ту у гра ни ца ма по ја са 
екс про при ја ци је (прав на, фи нан сиј ска и тех нич ка до ку мен та-
ци ја) за кључ но с тех нич ким при је мом објек та  – по да ци о тзв. 
нул том ста њу објек та. На ве де ни по да ци се скла ди ште у ин те гри-
са ни ин фор ма ци о ни си стем „Пу те ви” над ле жног јав ног пред у зе-
ћа за пу те ве. По да ци се ор га ни зу ју у две гло бал не ба зе по да та ка 
 – исто риј ска и ак тив на  – у скла ду с да љим на чи ном ко ри шће ња. 
По себ но је зна чај но да се ар хив ски про је кат из ра ђу је по је дин-
стве ном кон цеп ту  (ме то до ло шком и тех но ло шком) за це лу пут ну 
мре жу др жа ве да би се на кон зи стен тан на чин мо гао укљу чи ти у 
на ци о нал ни гео-ин фор ма ци о ни си стем.

2.2. Упра вља ње про јек то ва њем пу те ва

Упра вља ње про јек то ва њем пу те ва пред ста вља ве о ма сло жен 
за да так ко ме је основ ни циљ успе шно ре а ли зо ва ње свих ак тив но-
сти од ге не рал ног про јек та до из бо ра нај по вољ ни јег по ну ђа ча за 



из град њу пу та и уго ва ра ња ра до ва.  За из вр ше ње тих за да та ка у 
са вре ме ној прак си се, за раз ли ку од ин ту и тив ног при сту па, ши ро-
ко при ме њу је ана ли тич ки при ступ упра вља њу про јек том „De sign 
Ma na ge ment” за ко ји је раз ви је на и од го ва ра ју ћа ме то до ло шка и 
тех но ло шка осно ва. Про цес упра вља ња про јек то ва њем мо же се 
раз ма тра ти са два ста но ви шта: са ста но ви шта ин ве сти то ра и са 
ста но ви шта про јек тан та. Иако је реч о дру га чи јим пра ви ма и 
оба ве за ма, чи ње ни ца је да је пот пу но де фи ни сан и ефи ка сан си-
стем упра вља ња из ра дом про јект не до ку мен та ци је у обо стра ном 
ин те ре су. При том ва ља на гла си ти да је пред у слов за ефи ка сност 
ре а ли за ци је сва ког по је ди нач ног про јек та до след на при ме на стан-
дард не ме то до ло ги је пла ни ра ња/про јек то ва ња пу те ва, као и струч-
ни и мо рал ни ква ли те ти свих ак те ра тог про це са.

За успе шну ре а ли за ци ју ин ве сти ци о них про је ка та нео п ход-
но је јед но знач но де фи ни са ти про це ду ре и по ступ ке, од по чет них 
про грам ских усло ва и про јект ног за дат ка за из ра ду ге не рал ног 
про јек та до скла ди ште ња по да та ка о из ве де ном пу ту у ин те гри сан 
ин фор ма ци о ни си стем „Пу те ви”. Кључ ну уло гу у том про це су 
има фор ми ра ње тзв. струк тур них ди ја гра ма у ко ји ма се на ни воу 
дво ди мен зи о нал не или ви ше ди мен зи о нал не ма трич не фор ме са-
гле да ва ју све ак тив но сти по је ди не фа зе ра да (нпр. ге не рал ног про-
јек та) у вре мен ском и функ ци о нал ном по рет ку (сли ка 2-09 овог 
при ло га).

Та ко се омо гу ћа ва: ја сно са гле да ва ње про це са из ра де про-
јект не до ку мен та ци је, јед но знач но раз гра ни че ње пра ва и оба ве за 
свих уче сни ка (пр вен стве но ин ве сти то ра и про јек та на та) у про це-
су, де фи ни са ње нео п ход ног ни воа и сме ро ва раз ме не ин фор ма ци ја 
из ме ђу по је ди нач них ак тив но сти и це лих про це са, ак тив но упра-
вља ње и кон ти ну ал на кон тро ла то ка про це са, ка ко ин тер на (про-
јект ни тим) та ко и екс тер на (ин ве сти тор), оп ти ми за ци ја рас по ло-
жи вих ре сур са (ка дро ви, опре ма, фи нан си је) од стра не про јект них 
ор га ни за ци ја са гла сно уго вор ним оба ве за ма са ин ве сти то ром. 
Сва ка фа за про јек то ва ња де фи ни ше се кроз три кон зи стент но уса-
гла ше на па ра ме тра: струк тур ни ди ја грам про јек та, опис ак тив-
но сти и са др жај про јек та.

Про јект ним за дат ком, за сва ку фа зу из ра де про јект не до ку-
мен та ци је, де фи ни шу се сви ре ле вант ни па ра ме три и про грам ски 
усло ви и он пред ста вља осно ву обли га ци о них од но са ин ве сти тор –
про јек тант и кључ ни је до ку мент за успе шну ре а ли за ци ју по је ди-
них фа за из ра де про јек та.

Сли ка 2-09:  Ге не рал ни при каз струк ту ре про це са про јек то ва ња 
пу те ва.

Успе шно функ ци о ни са ње це ло куп ног си сте ма пут не мре же 
ди рект но за ви си од (сли ка 2-10 овог при ло га) ефи ка сне раз ме не и 
ко ри шће ња ре ле вант них ин фор ма ци ја на ни воу ин ве сти тор (Јав но 
пред у зе ће за пу те ве Ср би је), про јект ни би рои, гра ди ли шта, по го-
ни за функ ци о нал но и гра ђе вин ско одр жа ва ње  пу та.

Пре суд ну уло гу у то ме има ин те гри са ни ин фор ма ци о ни си-
стем „Пу те ви”. За успе шну ре а ли за ци ју сло же них за да та ка га здо-
ва ња пут ном мре жом, нео п ход но је да тај си стем ис пу ни и сле де-
ће за дат ке: да омо гу ћи при пре му и пра ће ње свих ак тив но сти (на 
јед ном или ви ше ин ве сти ци о них обје ка та) и с тех нич ког и с фи-
нан сиј ског ста но ви шта, да обез бе ди ре ле вант не ба зне ин фор ма ци-
је за пла ни ра ње и про јек то ва ње, да обез бе ди ажур но во ђе ње, брз 

при ступ и ди стри бу ци ју по да та ка за ви сно од по тре ба и за да та ка 
раз во ја, упра вља ња, из град ње и одр жа ва ња пут не мре же.

Ефи ка сно упра вља ње про це сом пла ни ра ња и про јек то ва ња 
пу те ва за ви си пре све га од ак тив не уло ге ин ве сти то ра у свим фа-
за ма из ра де план ске и про јект не до ку мен та ци је у кон ти ну ал ној 
струч ној ре ви зи ји (ква ли тет ре ше ња, вре ме, фи нан си је) у ци љу 
пра во вре ме ног и ар гу мен то ва ног до но ше ња од лу ка.

Сли ка 2-10:  То ко ви ин фор ма ци ја у си сте му про јект ни би рои – Јав-
но пред у зе ће за пу те ве Ср би је – гра ди ли шта –  по го ни 
одр жа ва ња.

3. ОСНО ВЕ ЗА ПРО ЈЕК ТО ВА ЊЕ

3.1. Кла си фи ка ци ја пу те ва

Основ на кла си фи ка ци ја, ко ја је ве о ма зна чај на за про јек то-
ва ње пу те ва, је сте функ ци о нал на кла си фи ка ци ја (сли ка 3-01 овог 
при ло га) и де таљ но је об ра ђе на у при ло гу 1, Функ ци о нал на кла си-
фи ка ци ја ван град ских пу те ва.

Сли ка 3-01:  Ге не рал на ве за ка те го ри ја  пу те ва пре ма ад ми ни-
стра тив ној и функ ци о нал ној кла си фи ка ци ји.

У сту ди ји кон цеп ци је про јек та ра ди де фи ни са ња про грам-
ских усло ва и фор ми ра ња про јект ног за дат ка јед но знач но се утвр-
ђу је тип пу та и ка рак тер те ре на да би се мо гли де фи ни са ти по ла-
зни во зно ди на мич ки па ра ме три: основ на бр зи на (Vo) и ра чун ска 
бр зи на (Vr), од но сно ра чун ска бр зи на де о ни це (Vri) ко ја је пред-
мет про јект них ана ли за.

Да би се пре ли ми нар но од ре дио ка рак тер те ре на, ко ри сте се 
по ка за те љи при ка за ни у та бе ли та бе ли 3-01 овог при ло га.

Та бе ла 3-01:  По ка за те љи за пре ли ми нар но де фи ни са ње ка рак те-
ра те ре на.

Ре ла тив на ви син ска раз ли ка рав ни чар ски бр до вит пла нин ски
на 1 000 m од сто ја ња ≤ 50 m 50-150 m ≥150 m
на гиб па ди на ≤ 1:10 1:10 – 1:2 ≥1:2

Ко нач но утвр ђи ва ње ка рак те ра те ре на дуж тра се и по де ла на ка-
рак те ри стич не де о ни це ре зул тат је из ра де ге не рал ног про јек та пу та. 

По ред функ ци о нал не кла си фи ка ци је и ад ми ни стра тив не ка-
те го ри за ци је јав них пу те ва, зна чај не су и кла си фи ка ци је пре ма 
вр сти са о бра ћа ја (за са о бра ћај мо тор них во зи ла (ауто пу те ви и 



пу те ви ре зер ви са ни за са о ба ћај мо тор них во зи ла) као и пу те ви за 
ме шо вит са о бра ћај) и кла си фи ка ци ја пре ма ка рак те ру са о бра ћај-
них то ко ва.

Те кла си фи ка ци је су ва жне за де фи ни са ње јед но знач них 
функ ци о нал них и тех нич ких па ра ме та ра од ре ђе не де о ни це пу та у 
про це су из ра де про јект ног за дат ка, као за вр шног до ку мен та сту-
ди је кон цеп ци је про јек та, би ло да се ра ди о но во град њи, ре кон-
струк ци ји или ре ха би ли та ци ји.

3.2. Са о бра ћај но оп те ре ће ње

Са о бра ћај но оп те ре ће ње, нео п ход но за про цес про јек то ва ња 
јав них пу те ва, од но си се на вре мен ски пре сек у бу дућ но сти, па 
де фи ни са ни план ски пе ри од за ви си од функ ци о нал ног ти па пу та 
(да љин ски, ве зни, са бир ни, при ступ ни) и вр сте и оби ма гра ђе вин-
ских ин тер вен ци ја (но во град ња, ре кон струк ци ја, ре ха би ли та ци ја).

3.3. Ме ро дав не бр зи не

Основ ни па ра ме три у про јек то ва њу пу те ва су бр зи на и про-
ток на осно ву ко јих се де фи ни шу и ди мен зи о ни шу еле мен ти по-
преч ног про фи ла, си ту а ци о ног пла на и по ду жног про фи ла. Исто-
вре ме но, они су и до ми нан тан по ка за тељ про јект них оства ре ња и 
ба зни кри те ри ју ми за про цес вред но ва ња ва ри јант них ре ше ња.

У во зно ди на мич ком сми слу мо гу ће је про ток из ра зи ти по мо ћу 
бр зи не, од но сно де фи ни са њем по ла зне вред но сти бр зи не, тзв. основ-
не бр зи не  – Vo па се ус по ста вља ве за из ме ђу пла нер ских зах те ва и 
про јект них еле ме на та пу та, од но сно дру штве них зах те ва и мо гућ но-
сти њи хо ве ре а ли за ци је у функ ци ји про стор них огра ни че ња.

3.3.1. Основ на бр зи на – Vo

Основ на бр зи на - Vo, по ла зни је про грам ски па ра ме тар ко ји 
по ка зу је ни во услу ге од ре ђе ног пут ног прав ца при ме ро дав ном са-
о бра ћај ном оп те ре ће њу  – Qmer. Основ на бр зи на  – Vo при бли жно 
јед на ка сред њој бр зи ни са о бра ћај ног то ка, па ка да се де фи ни ше 
основ на бр зи на, исто вре ме но се де фи ни ше и до зво ље но са о бра-
ћај но оп те ре ће ње  – Qd, при ко ме је Vo ре ал но оствар љи ва.

У та бе ли та бе ли 3-02 овог при ло га, од но сно на сли ци 3-02 
овог при ло га  да те су вред но сти основ не бр зи не  – Vo у функ ци-
ји ран га пу та (функ ци о нал на кла си фи ка ци ја) и ма кро по ка за те ља 
про стор них огра ни че ња  – то по гра фи је те ре на.

Та бе ла 3-02: Вред но сти основ не бр зи не (Vo).

Вр ста пу та 
Ка рак те ри сти ке те ре на

рав ни чар ски бр до вит пла нин ски
да љин ски 100 80 60
ве зни 80 70 50
са бир ни 60 50 40
при ступ ни 50 40 30

3.3.2. Ра чун ска бр зи на – Vr

Ра чун ска бр зи на  – Vr усво је на је те о риј ска вред ност ко ја слу-
жи за про ра чун гра нич них ге о ме триј ских еле ме на та ко ји се мо гу 
при ме ни ти у про јек то ва њу пу те ва. Њо ме се прак тич но од ре ђу је 
до ња гра ни ца про јект них еле ме на та у нај сло же ни јим те рен ским 
усло ви ма од ре ђе ног пу та. Ти ме се ин ди рект но из ра жа ва ко ли ки је 
при хва тљив обим ин ве сти ци о них ула га ња.

Ра чун ска бр зи на за ви си од про гра ми ра не основ не бр зи не  – 
Vo, а исто вре ме но има зна че ње нај ве ће без бед не бр зи не во зи ла у 
сло бод ном са о бра ћај ном то ку у нај о штри јим усло ви ма пу та.

Вред но сти ра чун ске бр зи не у функ ци ји ран га пу та и усло ва 
те ре на да те су у та бе ли та бе ли 3-03 овог при ло га, од но сно при ка-
за не су на сли ци 3-02 овог при ло га.

Та бе ла 3-03: Вред но сти ра чун ске бр зи не (Vr).

Вр ста пу та 
Ка рак те ри сти ке те ре на

рав ни чар ски бр до вит пла нин ски
да љин ски 130* 100 80
ве зни 100 80 70
са бир ни 80 60 50
при ступ ни 60 50 40

*) за дво трач не и ви ше трач не пу те ве Vr ≤ 100 km/h.

Де фи ни са на ра чун ска бр зи на ме ро дав на је за утвр ђи ва ње 
нај стро жих ге о ме триј ских еле ме на та. Они ће би ти при ме ње ни са-
мо на кри тич ним од се ци ма, где би ком фор ни ји еле мен ти иза зва-
ли не при хва тљи ве ин ве сти ци о не тро шко ве. На оста лим од се ци ма 
нај че шће ће по сто ја ти мо гућ ност при ме не по вољ ни јих еле ме на та 
ко ји пру жа ју мо гућ ност за оства ре ње ве ћих бр зи на од ра чун ске. 
По што по вољ ни ји еле мен ти нај че шће по вла че за со бом и ве ћа ин-
ве сти ци о на ула га ња, су штин ски за да так про јек тан та је да из од-
но са ефек ти  – тро шко ви оце ни ре ал ну гра ни цу пре ко ра че ња Vr.

У том сми слу, за гор њу гра ни цу ра чун ске бр зи не  – max Vr 
утвр ђу ју се вред но сти да те у та бе ли та бе ли 3-04 овог при ло га.

Та бе ла 3-04: Мак си мал не вред но сти ра чун ске бр зи не.
Вр ста пу та Да љин ски Ве зни Са бир ни При ступ ни
max Vr 140(120)* 120(100)* 100 –80 80 –60

*) вред но сти за дво трач не, од но сно ви ше трач не (ме ђу про фи ли) пу те ве.

Мак си мал на бр зи на на прав цу  јед на ка је max Vr, од но сно 
Vri+20. Вред ност Vri+20, ком па ри ше се са max Vr уз услов да се 
не пре ко ра че вред но сти да те у та бе ли 3-04 овог при ло га. У про јек-
ти ма ре ха би ли та ци је вред ност max Vr мо же би ти ве за на за вред-
ност мак си мал не до зво ље не бр зи не, од но сно бр зи не ко ја обез бе-
ђу је хо мо ге ну не си гур ност тра се при усло ви ма ње не ге о ме триј ске 
им пер фе ка ци је.

У од ре ђи ва њу ра чун ске бр зи не би тан фак тор је ка рак тер те-
ре на. Ра чун ска бр зи на де о ни це са јед на ким ка рак те ри сти ка ма те-
ре на  – Вri од ре ђу је се кроз про цес из ра де ге не рал ног про јек та и 
пред ста вља основ ни про грам ски па ра ме тар за из ра ду идеј ног про-
јек та пу та.

Сли ка 3-02:  При каз основ не (Vo) и ра чун ске (Vr) бр зи не за ви сно од 
функ ци о нал не кла си фи ка ци је ван град ских пу те ва и 
усло ва огра ни че ња.

Ми ни мал на ду жи на де о ни це са кон стант ном врeдношћу ра-
чун ске бр зи не је 20  – 30 km, а у из у зет ним слу ча је ви ма ≥ 5 km.

На дво трач ним пу те ви ма, на ве де не бр зи не мо гу се по сти ћи са-
мо ако је на пу ту у за до во ља ва ју ћој ме ри оства ре на пре ти цај на пре-
глед ност. Тај услов ис ка зу је се про цен ту ал ном ду жи ном де о ни ца на 
ко ји ма је мо гу ће пре ти ца ње (по гла вље 4. овог при ло га, Пре глед ност).

3.3.3. Про јект на бр зи на – Vp

Про јект на бр зи на  – Vp је те о риј ска вред ност бр зи не ме ро-
дав на за ди мен зи о ни са ње од ре ђе ног еле мен та пу та, са о бра ћај не и 
гра ђе вин ске опре ме, као и за вред но ва ње ва ри јант них ре ше ња ако 
је си гур на и удоб на во жња у сло бод ном са о бра ћај ном то ку. Та бр-
зи на се од ре ђу је на осно ву ге о ме триј ских ка рак те ри сти ка тра се у 
пла ну и про фи лу, при че му је ге о ме три ја еле мен та ме ро дав ни фак-
тор без бед но сти и удоб но сти во жње. 

Про јект на бр зи на  – Vp се од ре ђу је као по сле ди ца и  мо ра се 
на ла зи ти у сле де ћем ра спо ну: Vri ≤ Vp ≤ max Vr.

У од ре ђе ним ана ли за ма ве за ним за про јек то ва ње са о бра ћај-
не и гра ђе вин ске опре ме мак си мал на ра чун ска бр зи на пред ста вља 
бр зи ну огра ни че ња за да ту ка те го ри ју пу та, на осно ву За ко на о 
без бед но сти са о бра ћа ја.

Ал го ри там фор ми ра ња ме ро дав них бр зи на у про јек то ва њу 
пу те ва при ка зан је на сли ци 3-03 овог при ло га, док је оп шти при-
каз про фи ла про јект не бр зи не са оста лим ме ро дав ним бр зи на ма 
дат на сли ци 3-04 овог при ло га.

Кон струк ци ја про фи ла про јект не бр зи не спро во ди се на 
осно ву де фи ни са них за ко ни то сти: 

1. про јект на бр зи на  – ра ди јус хо ри зон тал не кри ви не (Vp-R);
2. про јект на бр зи на  – по ду жни на гиб (Vp-iN);



3. мо де ла во жње ко јим се апрок си ми ра ва ри ја ци ја бр зи на у 
сло бод ном са о бра ћај ном то ку (убр за ње/успо ре ње) у функ ци ји еле-
ме на та си ту а ци о ног пла на и по ду жног про фи ла.

Де таљ на ана ли за про јект не бр зи не спро во ди се то ком про це-
са из ра де идеј ног и глав ног про јек та пу та.

На осно ву ре зул ту ју ћег про фи ла про јект не бр зи не:
 – ди мен зи о ни шу се и про ве ра ва ју  про јект ни еле мен ти пу та;
 – ди мен зи о ни шу се и про ве ра ва ју про јект ни еле мен ти пу та у 

функ ци ји зах те ва не пре глед но сти  – Pzp;
 – ди на мич ки се ускла ђу ју су сед ни про јект ни еле мен ти (DVi-j) 

и хо мо ге ни зу ју тра се пу та (сред ња про јект на бр зи на  – Vpsr, стан-
дард но од сту па ње  – s и ко е фи ци је нат ди на мич ке хо мо ге но сти тра-
се пу та  – Dh);

 – про јек ту ју се са о бра ћај на и гра ђе вин ска опре ма пу та;
 – по ре де се ва ри јант на ре ше ња тра са и од ре ђу је (прог но зи ра) 

сте пен не си гур но сти бу ду ћег пут ног прав ца.
На сли ци 3-05 овог при ло га при ка за на је кон струк ци ја ре зул-

ту ју ћег про фи ла про јект не бр зи не за мо дел во жње са кон стант ним и 
јед на ким вред но сти ма убр за ња и успо ре ња, oдносно a=d=0,8 m/sec2.

Сли ка 3-03: Ал го ри там фор ми ра ња ме ро дав них бр зи на. 

Сли ка 3-04: Оп шти при каз про фи ла про јект не бр зи не.

Сли ка 3-05: Кон струк ци ја ре зул ту ју ћег про фи ла про јект не бр зи не. 

3.4. Ме ро дав ни па ра ме три во за ча, во зи ла и пу та

3.4.1. Во зач

3 .4 .1 .1 .  Вид  но  по  ље  и  ме  ро дав  не  ви  зу  ре
а) Из о штре на ви зу ра пре глед но сти  – Pi;
Из о штре на ви зу ра пре глед но сти ве зу је се за ду би ну при ла-

го ђа ва ња ока во за ча у сло бод ном са о бра ћај ном то ку и пред ста вља 
ду жи ну ко ја обез бе ђу је да се у вре мен ском ин тер ва лу 10 –12 се-
кун ди до не се од лу ка о пред сто је ћем ма не вру и без бед но спро ве де. 
Од ре ђу је се на осно ву из ра за: 

Pi = 3V (m), где је бр зи на V да та у km/h.
Ви зу ра ко ја зна чај но пре ма шу је ду жи ну за у став не пре глед-

но сти ко ри сти се у ана ли зи ма не ва ра у сло бод ном са о бра ћај ном 
то ку, ус по ста вља њу склад них про стор них од но са у тра си ра њу, као 
и у про јек то ва њу де ни ве ли са них и по вр шин ских рас кр сни ца.

б) Сло бод на ви зу ра пре глед но сти  – Ps;
Сло бод на ви зу ра пре глед но сти пред ста вља осно ву за оп тич-

ку ана ли зу тра са ван град ских пу те ва, а при ме њу је се и у про јек то-
ва њу и оп тич ким ана ли за ма де ни ве ли са них рас кр сни ца. Од ре ђу је 
се на осно ву из ра за: 

Ps = 6V (m), где је бр зи на V да та у km/h.
в) Нај ве ћа ду би на вид ног по ља; 
Нај ве ћа ду би на вид ног по ља, од но сно крај ње тач ке усме ре не 

ви зу ре во за ча, при ко јој се (под стан дард ним усло ви ма ви дљи во сти) 
мо гу ра за зна ти кон ту ре во зи ла на пу ту из но си од 1,5 до 2,0 km.

г) Ми ни мал ни угао пер цеп ци је;
Ми ни мал ни угао пер цеп ци је де фи ни сан је фи зи о ло шким ка-

рак те ри сти ка ма ока и из но си τ = 3 °.
д) Ме ро дав на по зи ци ја ока во за ча;
За раз ли чи те ана ли зе пре глед но сти ко је се спро во де у то ку 

про це са про јек то ва ња пу те ва ме ро дав на ви си на ока во за ча (пут нич-
ко во зи ло) је hv = 1,10 m, а ви си на не по крет не смет ње hs= 0,10 m.

По ло жај ока во за ча на во зној тра ци утвр ђу је се на bv = 1,50 
m ме ре но од ивич не тра ке ка сре ди ни во зне тра ке.

3 .4 .1 .2 .  Ре  ак  ци  ј а  во  за ча
Про цес ре а го ва ња во за ча на тре нут но на ста ле си ту а ци је са-

сто ји се из: пер цеп ци је, иден ти фи ка ци је, про це не и спро во ђе ња 
од лу ке и за по тре бе про јект них ана ли за утвр ђу је се на tr = 2 sec. 
У то ку тра ја ња ре ак ци је, во зи ло пре ђе пут: Lr = 0,556 V (m), где је 
бр зи на V да та у km/h.

3 .4 .1 .3 .  Фи  зи  о  ло  шка  огра  ни  че  ња
Вред но сти фи зи о ло шких па ра ме та ра де фи ни са не су ве ли чи-

ном убр за ња (m/sec2) и тр за ја (m/sec3) у нор мал ном (боч ном) и 
тан ген ци јал ном сме ру. Де фи ни сан је ра спон при ме њи вих вред но-
сти од пра жних (ми ни мал них) до удоб них ко је не ће про у зро ко ва ти 
не по жељ не и опа сне по вре де при стан дард ним ма не ври ма у во жњи. 
Про јект ни еле мен ти пу та (гра нич ни еле мен ти пла на и про фи ла) ди-
мен зи о ни шу се за убр за ња у ра спо ну од uT = 4,5 до uT = 2,7 m/sec2, 
од но сно uN = 2,2 до uN = 1,0 m/sec2 за ра спон бр зи на 40 –130 km/h.

Пра жна вред ност uN min = 0,5 m/sec2 ко ри сти се код ди мен зи о-
ни са ња ми ни мал ног ра ди ју са хо ри зон тал не кри ви не са кон тра на-
ги бом (ipk = - 2,5 %).

Вред но сти нор мал не (боч не) ком по нен те тр за ја де фи ни са не 
су у ра спо ну sN= 0,8–0,3 m/sec3, за ра спон бр зи на V = 40–130 km/h.



3.4.2. Меродавнa возилa
Ста тич ки и ди на мич ки па ра ме три (га ба рит, вуч но-бр зин ске 

ка рак те ри сти ке) ме ро дав них во зи ла (пут нич ких и те рет них) осно-
ва су за об ли ко ва ње са о бра ћај ног про сто ра и ди мен зи о ни са ње 
пут них еле ме на та.

Ме ро дав ни па ра ме три ста тич ког га ба ри та ка рак те ри стич них 
пред став ни ка мо тор них во зи ла на ван град ској пут ној мре жи при-
ка за ни су на сли ци 3-06 овог пра вил ни ка, у скла ду са Пра вил ни-
ком о по де ли мо тор них и при кључ них во зи ла и тех нич ким усло ви-
ма за во зи ла у са о бра ћа ју на пу те ви ма.

Сли ка 3-06: Ка рак те ри стич не га ба рит не ме ре ме ро дав них во зи ла.

3 .4 .2 .1 .  Во  зно  ди  на  мич  ки  па  ра  ме  т ри  ме  ро дав  ног 
пут  нич  ког  во  зи  ла

За ана ли зе са ста но ви шта без бед но сти и удоб но сти во жње 
при ме њу ју се вред но сти про јект не бр зи не у функ ци ји ра ди ју са 
хо ри зон тал них кри ви на и по ду жних на ги ба да те на сли ци 3-07 и 
3-08 овог при ло га.

Сли ка 3-07:  Те о риј ска за ви сност про јект не бр зи не од ра ди ју са хо-
ри зон тал не кри ви не.

Сли ка 3-08:  Те о риј ска за ви сност про јект не бр зи не од по ду жног 
на ги ба.

За кон струк ци ју про фи ла про јект не бр зи не ко ри сте се на пред 
на ве де не за ви сно сти у под руч ји ма с кон стант ним бр зи на ма [круж-
не кри ви не, по ду жни на ги би (успо ни, па до ви)], док се за под руч-
ја при ла го ђа ва ња бр зи на (убр за ња, успо ре ња) утвр ђу ју вред но сти 
убр за ња и успо ре ња:

a = d = 0,8 m/sec2. 

Је дан од усло ва без бед но сти во жње је да ду жи на рас по ло-
жи ве пре глед но сти (Pr), од но сно ду жи на зах те ва не пре глед но сти 
(Pzp)  тре ба да бу де ве ћа или јед на ка ду жи ни пу та успо ре ња (Xd) 
тј: Pr (Pzp) ≥ Xd.

На сли ци 3-09 овог при ло га при ка за не су ду жи не пу та убр за-
ња и успо ре ња при на ве де ним прет по став ка ма ко је се ко ри сте код 
кон струк ци је про фи ла про јект не бр зи не.

Сли ка 3-09:  Ду жи не пу та убр за ња и успо ре ња за кон струк ци ју 
про фи ла про јект не бр зи не.

3 .4 .2 .2 .  Во  зно  ди  на  мич  ки  па  ра  ме  т ри  ме  ро дав  ног  
те  рет  ног  во  зи  ла

За во зно ди на мич ке ана ли зе тра са пу те ва са ста но ви шта  ме-
ро дав ног те рет ног во зи ла ко ри сти се нор мал ни ди ја гра ми ву че/
ко че ња и по тро шње го ри ва, а за при бли жне про ра чу не и кон струк-
ци ју про фи ла бр зи на за од ре ђи ва ње по чет ка и кра ја до дат них тра-
ка на успо ни ма (па до ви ма) мо же се (с до вољ ном тач но шћу) ко ри-
сти ти и V–L ди ја грам, при ка зан на сли ци 3-10 овог при ло га.

Бр зи на боч ног по ме ра ња ка да се ме ња во зна тра ка из но си 
vboč = 1,0 m/sec.



Сли ка 3-10:  Ди ја грам пу та убр за ња и успо ре ња ме ро дав ног те-
рет ног во зи ла.

3.4.3. Пут

Пут чи не еле мен ти про стор не и фи зич ке струк ту ре у по ја су 
екс про при ја ци је. Са о бра ћај ни и сло бод ни про фил и нор ми ра не 
вред но сти ко е фи ци је на та тре ња у тан ген ци јал ном и ра ди јал ном 
сме ру и зна чај ни су за ди мен зи о ни са ње еле ме на та пла на и де фи-
ни са ња про фи ла пу та.

3 .4 .3 .1 .  Са  о  бра  ћа ј  ни  и  сло  бод  ни  про  фил

Сви јав ни пу те ви мо ра ју да обез бе де усло ве за са о бра ћај во-
зи ла с нај ве ћим га ба рит ним ди мен зи ја ма. То је во зи ло ши ри не bv 
= 2,50 m ви си не hv = 4,00 m ду жи не lv = 18,00 (18,35) m (сли ка 
3-06 овог при ло га). У скла ду са За ко ном о пу те ви ма и ме ђу на род-
ним кон вен ци ја ма о пут ном са о бра ћа ју за на ве де не га ба рит не ме-
ре нео п ход но је обез бе ди ти пут ни про стор у зо ни ко ло во зног про-
фи ла тзв. са о бра ћај ним и сло бод ним про фи лом.

a) Са о бра ћај ни про фил;
Про стор у ко ме се мо гу на ћи фи зич ке кон ту ре ме ро дав ног 

во зи ла у кре та њу на зи ва се са о бра ћај ни про фил. Он је огра ни чен 
збир ном ши ри ном свих ко ло во зних тра ка и ви си ном Hd = 4,20 m, 
ко ја са др жи ста тич ку ви си ну ме ро дав ног во зи ла уве ћа ну за ве ли-
чи ну ди на мич ких осци ла ци ја (ΔHd = 0,20 m).

б) Сло бод ни про фил;
Са о бра ћај ни про фил уве ћан по ши ри ни и ви си ни због мо-

гу ћих про ме на ста тич ког га ба ри та во зи ла или про ме на ста ња ко-
ло во за пред ста вља сло бод ни про фил пу та на ко јем не сме би ти 
ни ка квих стал них фи зич ких пре пре ка. У про јек то ва њу пут них 
про фи ла те оба ве зе мо ра ју би ти до след но по што ва не.

За пре ла зак ни ско на пон ских и/или ви со ко на пон ских во до ва 
пре ко јав них пу те ва по треб но је да обез бе ди ти сло бо дан про фил 
де фи ни сан ре ле вант ном тех нич ком и за кон ском ре гу ла ти вом за из-
град њу елек тро е нер гет ских во до ва.

За пре ла зак јав ног пу та пре ко плов не ре ке или ка на ла, као 
и за пре ла зак пре ко же ле знич ке пру ге  мо ра ју би ти у пот пу но сти 
ис пу ње ни усло ви сло бод ног про фи ла ко је дик ти ра ју на ве де не ко-
му ни ка ци је (са гла сно до ма ћој и ино стра ној за кон ској и тех нич кој 
ре гу ла ти ви).

Ако се јав ни пут про јек ту је у ути цај ној зо ни аеро дро ма, по-
треб но је у пот пу но сти ис пу ни ти зах те ве за шти ће них зо на и сло-
бод ним про фи лом пу та не угро зи ти без бед ност ва зду шног са о бра-
ћа ја.

Гра фич ки при каз ка рак те ри стич них ти по ва са о бра ћај них и 
сло бод них про фи ла дат је у по гла вљу 5. овог при ло га, По преч ни 
про фил.

3 .4 .3 .2 .  Нор ми  ра  не  (ме  ро дав  не )  вред  но  сти  
ко  е  фи  ци  ј е  на т а  т ре  ња

Ка рак те ри сти ке ко ло во за пу та су до ми нант не при ди мен зи-
о ни са њу по је ди них про јект них еле ме на та. Стан дард на ста ња ко-
ло во зне по вр ши не под ра зу ме ва ју: ра ван, чист и вла жан ко ло воз 
нор мал не хра па во сти. За на ве де не усло ве де фи ни са не су и ме ро-
дав не вред но сти тан ген ци јал ног (fT) и нор мал ног (ра ди јал ног) (fR) 
ко е фи ци је на та тре ња (та бе ла 3-05 овог при ло га).

Та бе ла 3-05: Ме ро дав не вред но сти ко е фи ци је на та  тре ња.
Vr (km/h) 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
fT 0,44 0,41 0,38 0,36 0,34 0,32 0,30 0,29 0,28 0,27
fR 0,22 0,19 0,17 0,15 0,13 0,12 0,11 0,10 0,10 0,10

4. ПРЕ ГЛЕД НОСТ

У про јект ним ана ли за ма при ме њу ју се сле де ће ка рак те ри-
стич не вр сте пре глед но сти:

4.1. За у став на пре глед ност (Pz)

За у став на пре глед ност, (Pz) пред ста вља ду жи ну за без бед но 
за у ста вља ње во зи ла ис пред не по крет не смет ње на ко ло во зу (R=∞, 
iN=0%). Од ре ђу је се на осно ву вред но сти ра чун ске бр зи не де о ни-
це Vri, као гра нич ни еле ме нат про јект не ге о ме три је (та бе ла 4-01 
овог при ло га).

Та бел 4-01:  За у став на пре глед ност у функ ци ји ра чун ске бр зи не 
де о ни це.

Vri (km/h) 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
Pz (m) 40 55 70 90 115 145 180 215 255 300

4.2. Зах те ва на пре глед ност (Pzp)

У про јек то ва њу пу те ва те жи се при ме ни еле ме на та ком фор-
ни јих од гра нич них, па се мо же оства ри ти бр зи на во жње ко ја је 
ве ћа од ра чун ске бр зи не де о ни це. Ме ђу тим, да би се оства ри ла 
та бр зи на, нео п ход но је да на сва ком ме сту тра се бу де обез бе ђе на 
пре глед ност ко ја је ди рект но за ви си од вред но сти про јект не бр зи-
не (Vp) и ствар них (при ме ње них) еле ме на та про јект не ге о ме три је 
пу та.

Та пре глед ност се на зи ва „зах те ва на пре глед ност” (Pzp) и 
нa осно ву ње про ве ра ва ју се и ди мен зи о ни шу елемeнти про јект не 
ге о ме три је пу та у све три про јек ци је (ра ди ју си вер ти кал них кри ви-
на, бер ме пре глед но сти, зо не пре глед но сти на рас кр сни ца ма и др.).

Ви зу ра зах те ва не пре глед но сти тре ба да бу де оства ре на на 
сва ком ме сту пу та и она пред ста вља нео п хо дан услов за ис пу ње ње 
по ла зне прет по став ке да пут га ран ту је без бед ну во жњу про јект-
ном бр зи ном. На сли ци 4-01 овог при ло га при ка за на је за ви сност 
ви зу ре зах те ва не пре глед но сти (Pzp) у функ ци ји про јект не бр зи не 
(Vp) и ве ли чи не по ду жног на ги ба (iN).

На осно ву ре зул ту ју ћег про фи ла про јект не бр зи не (Vp rez) 
за оба сме ра во жње, кон стру и ше се „про фил зах те ва не пре глед-
но сти” (Pzp про фил), та ко ђе за оба сме ра во жње, ка ко је то при-
ка за но на сли ци 4-02 овог при ло га. На осно ву овог про фи ла ди-
мен зи о ни ше се бер ме пре глед но сти, про ве ра ва ју и ди мен зи о ни шу 
вред но сти при ме ње них ра ди ју са вер ти кал них кри ви на, ди мен зи-
о ни шу зо не пре глед но сти на рас кр сни ца ма, ди мен зи о ни ше хо ри-
зон тал на и вер ти кал на сиг на ли за ци ја, са о бра ћај на и гра ђе вин ска 



опре ма пу та и сл. Про фил зах те ва не пре глед но сти слу жи и као па-
ра ме тар за вред но ва ње ва ри јант них ре ше ња.

Сли ка 4-01:  Ди ја грам зах те ва не пре глед но сти (Pzp) у функ ци ји про-
јект не бр зи не (Vp) и ве ли чи не по ду жног на ги ба (± iN).

Сли ка 4-02:  Про фил зах те ва не пре глед но сти на осно ву ко га се 
про ве ра ва ју и ди мен зи о ни шу еле мен ти про јект не ге-
о ме три је пу та.

Ди ја грам за од ре ђи ва ње бер ме пре глед но сти при ка зан је на 
сли ци 4-03 овог при ло га.

Сли ка 4-03:  Вред но сти бер ме пре глед но сти у сре ди ни кру жне 
кри ви не.

4.3. Пре ти цај на пре глед ност (Pp)

Због раз ли ка у бр зи на ма кре та ња во зи ла, на пу те ви ма по-
сто ји по тре ба за пре ти ца њем. У та бе ли 4-02 овог при ло га да те су 
вред но сти пре ти цај не пре глед но сти за дво трач не пу те ве.

Та бе ла 4-02: По треб не ду жи не пре ти цај не пре глед но сти. 
Vri (km/h) 40 50 60 70 80 90 100
Pp (m) 260 320 370 430 480 540 600

4.4. Рас по ло жи ва пре глед ност (Pr)

За ви сно од фи зич ке и про стор не струк ту ре пу та нео п ход но је 
утвр ди ти „рас по ло жи ву пре глед ност”  – Pr с ме ста ока во за ча (ho 
= 1,10 m). Она се утвр ђу је про стор ном (3D) ана ли зом тра се или 
ме ре њем in si tu у про јек ти ма ре кон струк ци је или ре ха би ли та ци-
је и при ка зу је ди ја гра мом рас по ло жи ве пре глед но сти ко ји се кон-
стру и ше за оба сме ра во жње (сли ка 4-04 овог при ло га).

На осно ву ди ја гра ма рас по ло жи ве пре глед но сти по сме ро ви-
ма, од ре ђу је се про це нат пре ти цај не пре глед но сти (%Pp) на тра си 
за оба сме ра во жње на осно ву сле де ћег из ра за:  

где је:
lpi (m)  – ду жи на на ко јој је рас по ло жи ва пре глед ност ве ћа 

или јед на ка од пре ти цај не пре глед но сти тј. Pr ≥ Pp (m);
L (m)  – укуп на ду жи на тра се.

Про це нат оства ре не пре ти цај не пре глед но сти дуж тра се ко-
ри сти се у ана ли за ма про пу сне мо ћи на дво трач ним пу те ви ма, као 
и ка да се утвр ђу је ни во си гур но сти од ре ђе ног пут ног прав ца (та-
бе ла 4-03 овог при ло га).

Та бе ла 4-03:  Ми ни мал но зах те ва ни про це нат пре ти цај не пре глед-
но сти (по сме ру во жње).



Сли ка 4-04: Про фил рас по ло жи ве пре глед но сти. 

5. ПО ПРЕЧ НИ ПРО ФИЛ

У скла ду са За ко ном о јав ним пу те ви ма де фи ни са на је про-
стор на и фи зич ка струк ту ра пу та и при ка за на на сли ка ма 5-01 и 
5-02 овог при ло га.

Сли ка 5-01:  Основ ни еле мен ти про стор не и фи зич ке структ урe 
дво трач ног пу та.

Сли ка 5-02:  Основ ни еле мен ти про стор не и фи зич ке структ урe 
ауто пу та.

По преч ни про фил пу та утвр ђу је се кроз ге о ме триј ски по-
преч ни про фил, нор мал ни по преч ни про фил и ка рак те ри стич не 
по преч не про фи ле.

Ге о ме триј ским по преч ним про фи лом (ГПП) јед но зач но се 
де фи ни ше вр ста, број и по ре дак ко ло во зних тра ка и пра те ћих еле-
ме на та ко ло во за (сли ке 5-03 и 5-04 овог при ло га) ши ри на по је ди-
нач них тра ка, етап ност ре а ли за ци је про фи ла, као и са о бра ћај ни и 
сло бод ни про фил за раз ли чи те по зи ци је пу та (сло бод не де о ни це, 
пут на мо сту, пут у ту не лу и сл.).

Ге о ме триј ски по преч ни про фил пу та од ре ђу је се на осно ву 
функ ци је пу та у мре жи, про грам ских усло ва за про јек то ва ње да-
тог пут ног по те за и/или де о ни це (Vr, Vri) и то по граф ских ка рак-
те ри сти ка те ре на.

Нор мал ни по преч ни про фил (НПП) пу та де фи ни ше се на 
осно ву ње го вог ге о ме триј ског по преч ног про фи ла и пред ста вља 
тип ско ре ше ње за стан дард не при род не и стан дард не са о бра ћај не 
усло ве уз ува жа ва ње зах те ва за шти те жи вот не сре ди не. Тај про-
фил об у хва та фи зич ку струк ту ру пу та де фи ни са ну кроз ге о ме три-
ју и кон струк тив но ре ше ње свих еле ме на та про фи ла, ре ла тив не 
ни ве ла ци о не од но се у од но су на по зи ци ју ни ве ле те у си ту а ци о-
ном пла ну, об ли ко ва ње ко си на и оста лих руб них еле ме на та пу та, 
при ме ње ни си стем од вод ња ва ња за при хва та ње и од во ђе ње по вр-
шин ских, при бре жних и под зем них во да, тип ске кон струк тив не 
де та ље до њег стро ја пу та и ко ло во зне кон струк ци је, са о бра ћај ну 
и гра ђе вин ску опре му, као и етап ност гра ђе ња ако је пред ви ђе на 
про јек том.

Нор мал ним по преч ним про фи лом јед но знач но се утвр ђу ју 
гра ни це гра ђе ња, гра ни це екс про при ја ци је, за штит ни по јас пу та и 
по јас кон тро ли са не из град ње, у све му пре ма За ко ну о јав ним пу-
те ви ма.



Нор мал ни по преч ни про фил пу та се про јек ту је у прав цу и 
у кри ви ни за по зи ци ју пу та на на си пу, у усе ку, у за се ку као и на 
мо сту и у ту не лу. За све ти пич не слу ча је ве ко ји се ја вља ју у раз-
ли чи тим по зи ци ја ма пу та про јек ту је се од ре ђе ни тип нор мал ног 
по преч ног про фи ла за сва ку по је ди нач ну де о ни цу пу та ®f (Vri).

Ка рак те ри стич ним по преч ним про фи ли ма (КПП) се де-
фи ни ше про јект но ре ше ње пу та на сва кој по је ди нач ној ста ци о-
на жи (екви ди стант ној и/или не кој по себ ној) де о ни це ко ја се про-
јек ту је и слу жи за фор ми ра ње пред мер ских ко ли чи на и из ра ду 
пред ра чу на ра до ва, као и за из град њу пу та ка да по сто је зах те ви и 
огра ни че ња (то по гра фи ја, ге о тех ни ка, на ме на по вр ши на, за шти та 
жи вот не сре ди не, без бед ност во жње и др.).

Сли ка 5-03: Еле мен ти по преч ног про фи ла пу та.

Сли ка 5-04:  Ка рак те ри стич ни еле мен ти ге о ме триј ског по преч ног 
про фи ла: 
а) ауто пут; 
б) дво трач ни пут с ка рак те ри стич ним по зи ци ја ма 
пе шач ке и би ци кли стич ке ста зе.

5.1. Еле мен ти по преч ног про фи ла

5.1.1. Ко ло во зне тра ке

Ко ло воз пу та чи не са о бра ћај не тра ке за кре та ње и ми ро ва-
ње во зи ла. Пре ма на ме ни, раз ли ку ју се сле де ће вр сте ко ло во зних 
тра ка:

Во зне тра ке – tv на ме ње не су ис кљу чи во про точ ном са о бра-
ћа ју. Њи хов број за ви си од ме ро дав ног са о бра ћај ног оп те ре ће ња и 
зах те ва ног ни воа услу ге. Ши ри на тих тра ка ди рект но за ви си од ра-
чун ске бр зи не де о ни це (Vri) и де фи ни са на је у та бе ли та бе ли 5-01 
овог при ло га, док су по преч ни на ги би у гра ни ца ма од 2,5 –7 %.

Та бе ла 5-01: Ши ри на во зних тра ка (tv).
Vri (km/h) tv (m) Тип пу та и ка рак тер те ре на
Vri > 100 tv = 3,75 АП (рав ни чар ски) 

80 < Vri ≤ 100 tv = 3,50 АП (брд ски, пла нин ски), ВП, П
60 < Vri ≤ 80 tv = 3,25 П
40 < Vri ≤ 60 tv = 3,00 П

Vri ≤ 40 tv = 2,75 П

До дат не во зне тра ке на на ги би ма (успо ни/па до ви) – tn, 
гра де се на де о ни ца ма с ве ћим по ду жним на ги би ма. Основ на свр-
ха тих тра ка је одр жа ва ње зах те ва ног ни воа услу ге ауто пу те ва и 
пу те ва за да љин ски и ве зни са о бра ћај. По тре ба за уво ђе њем до-
дат не тра ке утвр ђу је се на осно ву во зно ди на мич ких и са о бра ћај-
них усло ва и усло ва без бед но сти во жње. Во зно ди на мич ка ана-
ли за спро во ди се за ме ро дав но те рет но во зи ло (тач ка 3.4.2. овог 
при ло га), а по че так и крај до дат них тра ка на на ги би ма од ре ђу је се 
на осно ву про фи ла бр зи на од ре ђе ног ме ро дав ног те рет ног во зи ла 
уз усло ве при ка за не у та бе ли 5-02 овог при ло га.

Та бе ла 5-02:  Ме ро дав не гра нич не бр зи не за од ре ђи ва ње по чет ка и 
кра ја до дат не во зне тра ке на на ги би ма  (tn).

Vri (km/h) Vmin (km/h) Vgr (km/h)
130 ≥ Vri > 100 50 60
100 ≥ Vri ≥ 80 40 50

80 >Vri 30 40

Стан дард на ши ри на до дат не тра ке на на ги би ма је tn = 3,50 m, 
а ако је ши ри на tv < 3,50 m, он да је ши ри на tn = tv, али не ма ње од 
3,00 m.

Ми ни мал на ду жи на тих тра ка из но си 1.000 m на ауто пу те-
ви ма и 400 m на оста лим пу те ви ма. Ако је ме ђу соб ни раз мак тих 
тра ка на ауто пу те ви ма ма њи од 700 m, од но сно 300 m на оста лим 
пу те ви ма, тре ба их по ве за ти у јед ну кон ти ну ал ну тра ку. Ко нач на 
од лу ка о из град њи до но си се на осно ву по ре ђе ња тро шко ва гра ђе-
ња и одр жа ва ња с до би ти ма ко ри сни ка (про пу сна моћ, без бед ност 
са о бра ћа ја, еко ло шке по сле ди це).

На ауто пут ним про фи ли ма до дат ну тра ку на на ги би ма (успо-
ни / па до ви) оба ве зно пра ти за у став на тра ка  – tz, стан дард не ши-
ри не 2,50 m.

Тра ке за успо ре ње и убр за ње – td / ta, су до дат ни еле ме нат 
основ ног ко ло во за у зо ни де ни ве ли са них рас кр сни ца. Слу же за 
при ла го ђа ва ње бр зи на при ли ком изливањa и ули ва ња у глав ни са-
о бра ћај ни ток и из ли ва ња и ули ва ња из глав ног са о бра ћај ног то ка. 
Из во де се уз де сну иви цу про точ ног де ла ко ло во за на ду жи ни по-
треб ној за при ла го ђа ва ње бр зи не и за до во ље ње зах те ва са о бра ћа ја 
и без бед но сти во жње. Стан дард на ши ри на тих тра ка из но си td,a = 
3,50 m.

Тра ке за по стро ја ва ње - tm, ула зе у са став ко ло во за у зо ни 
по вр шин ских рас кр сни ца. Слу же за пре стро ја ва ње во зи ла ко ја 
скре ћу на рас кр сни ци. Стан дард на ши ри на тих тра ка је tm = 3,00 m.

Ивич не тра ке и ивич не раз дел не ли ни је – ti,ti слу же, у пр-
вом ре ду, за ви зу ел но раз гра ни че ње про точ ног де ла ко ло во за од 
оста лих еле ме на та пу та. У ауто пут ним про фи ли ма при ме њу је се 
ивич на тра ка уз раз дел ну тра ку, док се ивич не ли ни је при ме њу ју 
за раз гра ни че ња из ме ђу во зних тра ка, као и во зне тра ке и тра ке 
на ме ње не за у ста вља њу во зи ла.

Ши ри не ивич них тра ка се у ауто пут ним про фи ли ма кре ћу од 
0,50 m до 1,00 m. Ши ри не 1,00 m при ме њу је се на ше сто трач ним 
про фи ли ма као и на че тво ро трач ним про фи ли ма при ра чун ским 
бр зи на ма Vri > 100 km/h за ефи ка сно од во ђе ње по вр шин ских во-
да уз ми ни мал ну ин тер вен ци ју у кон такт ном под руч ју во зна тра ка 



 – раз дел на тра ка, као и за по зи тив но пси хо ло шко деј ство при во-
жњи. Ако је еко ном ски оправ да на при ме на спе ци фич них еле ме на-
та за по вр шин ско од вод ња ва ње и ако је ра чун ска бр зи на де о ни це 
Vri < 100 km/h мо же се при ме ни ти ужа ивич на тра ка, али не ма ња 
од 0,50 m. Нор мал не ши ри не ивич них тра ка да те су у та бе ли та бе-
ли 5-03, овог при ло га.

Ши ри на ивич не ли ни је је ti = 0,20 m.

Та бе ла 5-03: Ши ри не ивич них тра ка (ti).
Vr (km/h) Ивич на тра ка ti (m)

Vri ≥ 100 ti = 1,00 (0,75), (0,50)

80 ≤ Vri < 100 ti = 0,35

Vri < 80 ti = 0,25

За у став на тра ка  – tz је не пре кид на са о бра ћај на тра ка ко ја 
пра ти про точ ни део ко ло во за. Она је оба ве зан еле ме нат ауто пут-
них про фи ла, од но сно пр ве ета пе ауто пут ног про фи ла  – ме ђу по-
фил М1(ВП1), у скла ду с тач ком 5.3. овог при ло га. На ме ње на је 
за при вре ме но за у ста вља ње оних во зи ла ко ја, због ква ра или дру-
гих оправ да них раз ло га тре ба да се ис кљу че из са о бра ћај ног то ка. 
Нор мал на ши ри на за у став не тра ке из но си tz = 2,50 m, а по преч ни 
на гиб пра ти основ ни ко ло воз во зних тра ка.

У ауто пут ним ту не ли ма ду жи не L > 300 m за у став на тра ка се 
мо же из о ста ви ти ако се из гра де од го ва ра ју ће ни ше за укла ња ње 
во зи ла, а са о бра ћај ном и гра ђе вин ском опре мом обез бе ди зах те ва-
ни ни во без бед но сти, удоб но сти и ефи ка сно сти во жње.

На пу те ви ма с раз дво је ним ко ло во зи ма где се из о ста вља за у-
став на тра ка (нпр. ме ђу про фил М-3(ВП3) (тач ка 5.3. овог при ло га), 
нео п ход но је обо стра но на од сто ја њу не ве ћем од 1000 m у про-
фи лу пред ви де ти ни ше за при вре ме но за у ста вља ње во зи ла у ква ру 
опре мље не од го ва ра ју ћим уре ђа ји ма са о бра ћај не те ле ма ти ке.

Тра ке за пар ки ра ње  – tp пред ста вља ју ме сти мич на про ши-
ре ња ко ло во за за по ду жно пар ки ра ње во зи ла. При ме њу је се са мо 
на при ступ ним пу те ви ма. Нор мал на ши ри на тих тра ка из но си, tp 
= 2,50 m. 

На пу те ви ма ви шег ран га пар ки ра ли шта се гра де као са мо-
стал не ко ло во зне по вр ши не из ван основ ног пут ног про фи ла.

Ни ше за за у ста вља ње во зи ла  – tz пред ста вља ју по себ на 
про ши ре ња из ван про точ них во зних тра ка на ва жни јим пут ним 
де о ни ца ма [нпр. про фил. ВП3(М-3)], где не ма кон ти ну ал не за у-
став не тра ке. Та про ши ре ња ко ри сте се са мо у слу ча ју из не над не 
по тре бе (нпр. квар на во зи лу). Опре ма ју се од го ва ра ју ћом са о бра-
ћај ном и те ле ко му ни ка ци о ном опре мом. Стан дард ни об лик те ни-
ше при ка зан је на сли ци 5-05 овог при ло га.

Сли ка 5-05: Стан дард ни об лик ни ше за за у ста вља ње во зи ла.

Ауто бу ска ста ја ли шта  – tBUS су по себ ни пра те ћи објек ти 
ван град ског пу та са мо на де о ни ца ма где је ор га ни зо ван јав ни ли-
ниј ски при град ски пре воз ауто бу си ма. Об у хва та ју из дво јен ко ло-
воз и про стор за че ка ње ауто бу са. Нај че шће се гра де на са бир ним 
пу те ви ма, али и на ве зним, од но сно при ступ ним пу те ви ма. При каз 
ауто бу ског ста ја ли шта дат је на сли ци 5-06 овог при ло га.

Сли ка 5-06: Стан дард но ре ше ње ауто бу ског ста ја ли шта. 

5.1.2. Пра те ћи еле мен ти ко ло во за

Укуп ну ши ри ну пу та (кру на пу та) фор ми ра ју ко ло во зне тра-
ке, раз дел на тра ка, бан ки не и евен ту ал но ри го ле.

Раз дел на тра ка  – Rt или раз дел ни по јас  – Rp слу жи за фи зич-
ко раз два ја ње сме ро ва во жње, за обез бе ђе ње пси хич ке си гур но сти 

во за ча, за сме штај са о бра ћај не и гра ђе вин ске опре ме пу та и сл. По-
себ но се ис ти че оправ да ност при ме не раз дел ног по ја са (Rp) ши ри-
не нај ма ње 11,50 m. ка да се пла ни ра из град ња ше сто трач ног ауто-
пу та ко ји се ре а ли зу је етап но (тач ка 5.3. овог при ло га).

У оста лим ауто пут ним про фи ли ма при ме њу ју се ши ри не 
раз дел них тра ка  Rt = 4,00 – 2,50 m с кла сич но об ли ко ва ном раз-
дел ном тра ком, од но сно ши ри на од Rt = 1,50 m ако се раз дел на 
тра ка об ли ку је при ме ном спе ци фич них си гур но сних огра да.

На од ре ђе ним ме сти ма, од но сно на ра сто ја њу 2 – 3 km пре-
ки да се раз дел на тра ка (по јас) да би се за слу чај са о бра ћај них 
не зго да, оправ ки пу та и сл. омо гу ћи ло ка на ли са ње са о бра ћа ја с 
јед ног ко ло во за на дру ги. Ти пре ки ди су оба ве зно ис пред и иза де-
ни ве ли са них рас кр сни ца, ве ли ких мо сто ва и ту не ла. Ге о ме триј ска 
и кон струк тив на об ра да пре ки да тре ба да омо гу ћи про ме ну са о-
бра ћа ја с јед ног на дру ги ко ло воз ауто пу та при бр зи на ма од Vp~ 
50 km/h.

Бан ки на  – b,  је ивич ни еле мент пу та у на си пу. Ње на функ-
ци ја је да обез бе ди боч ну ста бил ност пут не кон струк ци је, до при-
не се пси хич кој си гур но сти во за ча и по слу жи за сме штај са о бра-
ћај не и гра ђе вин ске опре ме (сиг на ли за ци ја, си гур но сне за штит не 
огра де и сл.). С об зи ром на чи ње ни цу да се у ауто пут ним про фи-
ли ма бан ки на осла ња на за у став ну тра ку, ко ја пред ста вља си гур-
но сни по јас, ње не ди мен зи је мо гу би ти знат но ма ње не го на пу-
те ви ма без по себ но утвр ђе не за у став не тра ке. Ши ри не бан ки на 
утвр ђу ју се за ви сно од ти па пу та и ка рак те ра те ре на и де фи ни са не 
су у та бе ли 5-04 овог при ло га, док се по преч ни на ги би на ла зе у 
гра ни ца ма 12 % – 6 % усме ре ни ка спо ља шњој иви ци пу та.

Та бе ла 5-04: Ши ри не бан ки на (b).
Vri (km/h) Ко ло воз без tz Ко ло воз са tz

norm b min b norm b min b
Vri > 100 1,50 1,25
80 < Vri ≤ 100 1,50(2,50) 1,25 1,00 0,75
60 < Vri ≤ 80 1,50 1,25
Vri ≤ 60 1,25 1,00

Ри го ла  – r, је пра те ћи еле ме нат пут ног про фи ла у усе ку и 
слу жи за при хва та ње по вр шин ских во да и њи хо во усме ре но во-
ђе ње до ка на ли за ци о них са бир ни ка. На ауто пу те ви ма по тре ба за 
та квим еле мен том ја вља се и у раз дел ним тра ка ма где се ефи ка сно 
од вод ња ва ње мо ра оба ви ти уз услов да об лик и кон струк ци ја ка-
на ла не ути че на си гур ност ко ри сни ка пу та. С тог ста но ви шта се 
као по вољ но ре ше ње при ме њу је ши ро ка ивич на тра ка (ti = 1,00 m) 
уз раз дел ну тра ку за вр ше ну са ивич ња ком. То је, по ред са о бра ћај-
но-пси хо ло шког, глав ни раз лог за при ме ну ши ро ке ивич не тра ке у 
стан дард ним по преч ним про фи ли ма за нај ви шу кла су ше сто трач-
них и че тво ро трач них ауто пу те ва. Ди мен зи је ри го ла се од ре ђу ју 
на осно ву ме ро дав них хи дро ло шких по да та ка за де фи ни са ни по-
врат ни пе ри од у скла ду с ка те го ри јом пу та. Из кон струк тив них 
раз ло га ши ри на ри го ле је 0,60 – 1,00 m, док се ви си на огра ни ча ва 
на 0,15 m.

Уме сто ри го ла, на пу те ви ма ви ших ка те го ри ја уоби ча је но се 
при ме њу ју сег мент ни ка на ли за боч но при хва та ње по вр шин ских 
во да и де ла при бре жних во да у усе ку чи ме се по бољ ша ва ју оп-
шти усло ви без бед но сти во жње, трај ност ко ло во зне кон струк ци је 
и зна чај но уна пре ђу је пре глед ност пу та.

Бер ма – b` је за ра ван из ме ђу ри го ле и ко си не усе ка и ње на 
ди мен зи ја из но си b` = b - r, али не ма ње од 0,50 m. На пут ним 
про фи ли ма ко ји се на ла зе у не до вољ но пре глед ним кри ви на ма, 
бер ма се про ши ру је пре ма зах те ви ма пре глед но сти (по гла вље 4.2. 
овог при ло га).

Би ци кли стич ке ста зе - tbic се гра де из ван основ не рав ни ко-
ло во зног про фи ла. Укуп на ши ри на ста зе за ви си од ин тен зи те та 
би ци кли стич ког са о бра ћа ја. Са о бра ћај ни и сло бод ни про фил би-
ци кли стич ких ста за при ка зан је у тач ки 5.2. овог при ло га. Основ-
ни мо дул за ди мен зи о ни са ње (са о бра ћај ни про фил) из но си 1,00 x 
2,25 m. По преч ни на гиб тих ста за је 2,5%.

Пе шач ке ста зе - tpeš на ван град ским пу те ви ма мо гу се гра-
ди ти у зо на ма ко је су у не по сред ном кон так ту са ур ба ни зо ва ним 
под руч јем и њи хов по ло жај и ди мен зи је у про фи лу за ви се од кон-
крет них усло ва. Са о бра ћај ни и сло бод ни про фил пе шач ких ста за 
при ка зан је у тач ки. 5.2. овог при ло га. Основ ни мо дул за ди мен-
зи о ни са ње (са о бра ћај ни про фил) из но си 0,75 x 2,25 m. По преч ни 
на гиб тих ста за је 2,5 %.



Ко си не пу та – k има ју зна чај ну уло гу у ста бил но сти пут не 
кон струк ци је, пеј за жном укла па њу тру па пу та ра ди по бољ ша ња 
ви зу ел них ефе ка та пут ног про сто ра с ме ста ока во за ча, за шти ти 
жи вот не сре ди не и сма ње њу про бле ма са за ве ја ва њем зи ми.

Уз ис пу ње ње усло ва ста бил но сти нео п ход но је обра ти ти па-
жњу и на сле де ће прин ци пе:

а) ма њим ви си на ма тру па пу та, ка да је hk ≤ 2,00 m, од го ва ра-
ју бла жи на ги би ко си на (сли ка 5-07 овог при ло га), па у про сто ру 
нај при род ни је де лу ју оне тра се чи је ко си не уме сто јед но ли ког на-
ги ба има ју јед на ке ду жи не;

б) оп тич ко во ђе ње у оштрим кри ви на ма у усе ку по бољ ша ва 
се не си ме трич ним на ги би ма ко си на; уну тра шњој стра ни кри ви не 
од го ва ра бла жа, а спо ља шњој стра ни стр ми ја ко си на;

в) плит ки на си пи и усе ци на па дин ским тра са ма нај бо ље се 
укла па ју у те рен ако се кру на пу та с ни же стра не про ши ри до при-
род них ко си на.

С ли ков не тач ке, по жељ ни су на ги би ко си на 1 n ≤ 1:2, а нај-
стр ми ји на гиб са гле ди шта одр жа ва ња трав на тог по кри ва ча је 
1:1,5. Кон такт ко си не с при род ним те ре ном из во ди се за о бље њем 
чи је су тангентe од 2,00 до 3,00 m.

Ако су ко си не на си па или усе ка ви со ке, не тре ба ре ме ти ти 
при род ну рав но те жу, па се оне из во де с про мен љи вим на ги би ма 
јед на ким или бла жим од оних усло вље них ге о тех нич ком ста бил-
но шћу. Об ли ко ва ње ко си на тре ба уса гла си ти са јед но став ним и 
ефи ка сним одр жа ва њем, ка ко у зим ским, та ко и у лет њим усло-
ви ма.

Тех нич ка ин фра струк ту ра (во до ви) за по тре бе пу та мо гу 
се на ћи у под руч ју бан ки не, уда ље ни нај ма ње 2,00 m од иви це са-
о бра ћај ног про фи ла и на ду би ни до 1,10 m. У но во град њи, еле-
мен ти пут не те ле ма ти ке сме шта ју се у по себ ну тра ку ши ри не 2,00 
m на спољ њу стра ну од за о бље ња пу та.

Сли ка 5-07:  Об ли ко ва ње ко си на и укла па ње тру па пу та у окoлни 
те рен.

5.2. Са о бра ћај ни и сло бод ни про фил

У скла ду с тач ком 3.4.3.1, на сли ци 5-08 овог при ло га при-
ка за ни су сло бод ни и са о бра ћај ни про фи ли пе шач ких и би ци-
кли стич ких ста за, док су на сли ка ма од 5-09 до 5-12 овог при ло-
га при ка за ни ка рак те ри стич ни ти по ви са о бра ћај них и сло бод них 
про фи ла ауто пу те ва и дво трач них/ви ше трач них пу те ва.

Сли ка 5-08:  Са о бра ћај ни и сло бод ни про фи ли пе шач ких и би ци кли-
стич ких ста за.

Сли ка 5-09: Сло бод ни и са о бра ћај ни про фил ауто пу та.

Сли ка 5-10: Сло бод ни и са о бра ћај ни про фил ауто пу та у ту не лу. 



Сли ка 5-11:  Сло бод ни и са о бра ћај ни про фил дво трач ног / ви ше-
трач ног пу та.

Сли ка 5-12:  Сло бод ни и са о бра ћај ни про фил дво трач ног / ви ше-
трач ног пу та.

Сли ка 5-13:  Рад не, пе шач ке и би ци кли стич ке ста зе на пут ним 
објек ти ма.

Сли ка 5-14:  Стан дард на огра ни че ња у пеј за жном уре ђе њу руб ног 
по ја са пу та.



5.3. Стан дард ни ге о ме триј ски по преч ни про фи ли

На сли ка ма од 5-16 до 5-20 овог при ло га при ка за ни су основ ни ти по ви стан дард них ге о ме триј ских про фи ла ауто пу те ва, ви ше трач-
них пу те ва (ме ђу про фи ла) и дво трач них пу те ва.

Што се ауто пу те ва ти че, навeденом стан дар ди за ци јом об у хва ће ни су са мо про фи ли на је дин стве ном пут ном пла ну му, што не ис-
кљу чу је мо гућ ност раз два ја ња ко ло во за у сло же ним те рен ским усло ви ма. Осно ву за то пру жа ју по је ди нач не ди мен зи је ко ло во зних и 
пра те ћих еле ме на та.

По ред на ве де них стан дард них ти по ва пут них про фи ла мо гу ће су и од го ва ра ју ће ва ри ја ци је јед ног ти па про фи ла при че му тре ба 
ува жа ва ти спе ци фич не те рен ске усло ве и ра ци о на ли за ци ју ула га ња сред ста ва не угро жа ва ју ћи при том ни во услу ге пу та (про точ ност), 
без бед ност во жње и жи вот ну сре ди ну.

Про блем етап не град ње, би ло по де о ни ца ма с пу ним  про фи лом, би ло по де о ни ца ма с ре дук ци јом про фи ла (тзв. по лу а у то пут), мо ра 
се ре ша ва ти то ком про це са из ра де ге не рал ног про јек та и ко нач на струк ту ра про фи ла, од но сно ге о ме триј ски по преч ни про фил пут ног 
по те за (де о ни це) тре ба да бу де ре зул тат из ра де ге не рал ног про јек та и је дан од про грам ских усло ва за из ра ду идеј ног про јек та пу та.

Стан дард ни про фил се де фи ни ше у пр вој фа зи про јект них ис тра жи ва ња  – ге не рал ном про јек ту ка да су са гле да ни ма кро по ка за те љи 
си ту а ци о них и ни ве ла ци о них мо гућ но сти за раз вој тра се. Та да су ство ре ни усло ви да се еле мен ти са о бра ћај ног про гра ма (Qmer, NUP, 
V0 и др.) до ве ду у ре а лан од нос с ка па ци те том (Qd) и из тих по ре ђе ња до не су за кључ ци о по треб ној струк ту ри и ди мен зи ја ма про фи ла.

Сам про цес ди мен зи о ни са ња спро во ди се у два ко ра ка: пр ви да је осно ву за од лу ку ауто пут, ме ђу про фил или дво трач ни пут, док 
дру ги ко рак обез бе ђу је пра ви лан из бор ко ло во зног про фи ла и утвр ђу је ре зер ву про пу сне мо ћи.

Ако је са о бра ћај но оп те ре ће ње PGDS > 20.000 воз/24 h, ја сно је да се ра ди о ауто пут ном про фи лу, као што и са о бра ћај но оп те ре ће-
ње PGDS < 12.000 воз/24 h ука зу је на то да је ре ше ње од го ва ра ју ће. За оп те ре ће ња из ме ђу 12.000 воз/24 h и 20.000 воз/24 h оправ да на је 
при ме на ви ше трач них пу те ва, тзв. ме ђу про фи ла. Они се мо гу при ме њи ва ти као ко нач но ре ше ње, али и као пр ва ета па у раз во ју ауто пут-
ног про фи ла ка да то обим и по раст са о бра ћа ја оправ да ва ју.

У дру гом ко ра ку ди мен зи о ни са ња ко ри сте се ре зул та ти про це са тра си ра ња и ко нач но утвр ђу је ка рак тер те ре на дуж тра се. На осно-
ву де фи ни са не тра се пу та и пре ли ми нар ног по преч ног про фи ла спро во ди се де та љан про ра чун про пу сне мо ћи за це лу тра су и за по је ди-
не кри тич не де о ни це на њој и утвр ђу ју ре зер ве ка па ци те та. На осно ву та ко спро ве де них ана ли за до но си се ко нач на од лу ка о струк ту ри и 
ди мен зи ја ма по преч ног про фи ла и мо гу ћој етап но сти ње го ве ре а ли за ци је.

Стан дард ни ге о ме триј ски по преч ни про фил би ра се на осно ву ал го рит ма при ка за ног на сли ци 5-15 овог при ло га.

Сли ка 5-15:  Ал го ри там из бо ра стан дард ног ге о ме триј ског по преч ног про фи ла пу та.



Сли ка 5-16: Стан дард ни ге о ме триј ски по преч ни про фил АП-1.

Сли ка 5-17: Стан дард ни ге о ме триј ски по преч ни про фил АП-2.

Сли ка 5-18: Стан дард ни ге о ме триј ски по преч ни про фил АП-3.

Сли ка 5-19:  Стан дард ни ге о ме триј ски по преч ни про фил ви ше-
трач них пу те ва (ме ђу про фи ла).



Сли ка 5-20:  Стан дард ни ге о ме триј ски по преч ни про фил дво трач-
них пу те ва.

6. ПРО ЈЕКТ НИ ЕЛЕ МЕН ТИ СИ ТУ А ЦИ О НОГ ПЛА НА

6.1. Прав ци

Пра вац се у про јек то ва њу пу те ва при ме њу је са мо у из у зет-
ним слу ча је ви ма, као што су: укла па ње у фик сне ре гу ла ци је, спе-
ци фич не мо стов ске кон струк ци је ве ли ких ра спо на, при ла го ђа ва ње 
по сто је ћим објек ти ма, обез бе ђе ње под руч ја за пре ти ца ње на дво-
трач ним пу те ви ма и спе ци фич ни то по граф ски усло ви.

Де о ни це прав ца тре ба огра ни чи ти на сле де ће вред но сти:
а) На су прот но усме ре ним кри ви на ма ме ђу пра вац, као ве зни 

еле мент, при ме њу је се у сле де ћим гра ни ца ма:

2Vr ≤ L (m) ≤ 20Vr

Ако су вред но сти ма ње од L = 2Vr, не тре ба при ме њи ва ти ме-
ђу пра вац, већ се две су прот но усме ре не кри ви не по ве зу ју кон ти-
ну ал ном „S” кри ви ном.

б) На исто смер ним кри ви на ма ме ђу пра вац, као ве зни еле ме-
нат, при ме њу је се у сле де ћим гра ни ца ма:

4Vr ≤ L (m) ≤ 20Vr.

6.2. Кру жне кри ви не

Ра ди са вла ђи ва ња те рен ских пре пре ка при ме њу ју се кри ве 
ли ни је по год них ге о ме триј ских об ли ка. Нај про сти ји об лик кри ве 
је кру жни лук, од но сно кри ва ли ни ја кон стант не за кри вље но сти 

(1/R = const.). Во де ћи ра чу на о то по граф ским ка рак те ри сти ка ма 
те ре на тре ба те жи ти при ме ни што је мо гу ће ве ћих ра ди ју са кру-
жних кри ви на јер се ти ме ди рект но ути че на: сма ње ње укуп не 
ду жи не тра се, по бољ ша ње пре глед но сти, по ве ћа ње си гур но сти и 
удоб но сти во жње.

У про јек то ва њу пу те ва мо гу се при ме ни ти кру жни лу ко ви 
чи ји су ра ди ју си: mi nR ≤ R ≤ ma xR.

Ми ни мал ни ра ди јус, (mi nR) 
Од ре ђу је се ра ди си гур но сти во жње при мак си мал ној вред-

но сти по преч ног на ги ба ко ло во за у кри ви ни (ma xipk = 7%, из у-
зет но у про јек ти ма ре ха би ли та ци ја ab sma xipk = 8%). Ми ни мал не 
вред но сти ра ди ју са кру жних кри ви на за јед но с ми ни мал ним ду-
жи на ма кру жних лу ко ва за вред но сти ра чун ске бр зи не (Vri) да те су 
у та бе ли 6-01 и при ка за не на сли ци 6-01 овог при ло га. У про це су 
тра си ра ња тре ба при ме њи ва ти ду же кру жне лу ко ве (ду жи на ве ћих 
од ми ни мал них) кад год је то мо гу ће, пре све га ра ди без бед но сти 
во жње, Lk ≥ 5  vr (vr m/sec). У свим слу ча је ви ма, ка да то не иза зи-
ва до дат на фи нан сиј ска сред ства, тре ба при ме њи ва ти ду жи не кру-
жних лу ко ва ве ћих од ми ни мал них.

Та бе ла 6-01:  Ми ни мал не вред но сти ра ди ју са кру жних кри ви на и 
ми ни мал не ду жи не кру жних лу ко ва за ви сно од ра чун-
ске бр зи не де о ни це.

Vri (km/h) 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
min R (m) 45 75 120 175 250 350 450 550 675 800
min Lk (m) 22 28 33 39 44 50 56 61 67 72

Сли ка 6-01:  Вред но сти ра ди ју са хо ри зон тал них кри ви на у функ ци-
ји бр зи не во жње и вред но сти мак си мал ног по преч ног 
на ги ба.

Мак си мал ни ра ди јус, (ma xR) 
Мак си мал на вред ност ра ди ју са се огра ни ча ва на вред ност с 

ко јом се не гу би осе ћај за кри вље ност. Због то га се у нор мал ним 
окол но сти ма, ка да по сто ји мо гућ ност сло бод ног из бо ра, за гор њу 
гра нич ну вред ност пре по ру чу је: ma xR = 5.000 m (из у зет но ma xR 
= 10.000 m).

Ге о ме триј ска и ди на мич ка хо мо ге ност еле ме на та тра се пу та 
по сти же се склад ним и урав но те же ним из бо ром ра ди ју са на де о-
ни ци, при че му по себ но зна ча јан од нос су сед них ра ди ју са. С тог 
ста но ви шта зах те ва се да су сед ни ра ди ју си хо ри зон тал них кри ви-
на бу ду у гра ни ца ма да тим на сли ци 6-02 овог при ло га. 

На пре ла зу с прав ца на за кри вље ни део тра се, зах те ва се да, 
за ви сно од прет ход не ду жи не прав ца, вред ност при ме ње ног ра ди-
ју са кру жног лу ка бу де:

Lprav ca < 300 m →Rprim  >Lprav ca
Lprav ca ≥ 300 m →Rprim  ≥400 m, а на ауто пу те ви ма
Lprav ca ≥ 500 m →Rprim ≥ 1,5 mi nR

При том Rprim мо ра да за до во љи и оста ле усло ве (во зно ди на-
мич ке, кон струк тив не и естет ске).

На пре ла зу с јед ног кру жног лу ка на дру ги исте за кри вље но-
сти, али раз ли чи тих ра ди ју са, зах те ва се при ме на пре ла зне кри ви-
не, тзв. „О” - кри ве.



Сли ка 6-02: По ље из бо ра ра ди ју са су сед них кри ви на.

6.3. Пре ла зне кри ви не

Да би се за до во љи ли во зно ди на мич ки, кон струк тив ни и са-
о бра ћај но-пси хо ло шки зах те ви, на свим јав ним ван град ским пу-
те ви ма оба ве зна је при ме на пре ла зних кри ви на об ли ка кло то и де:

A2 = R·L

где је:
A (m)  – па ра ме тар кло то и де;
R (m)  – ра ди јус (при кључ ни ра ди јус на кра ју пре ла зне кри-

ви не);
L (m)  – ду жи на пре ла зне кри ви не (од по чет ка пре ла зни це до 

при кључ ног кру га).
Ми ни мал не вред но сти па ра ме тра пре ла зне кри ви не (mi nA) 

де фи ни са не су у функ ци ји ра чун ске бр зи не де о ни це (Vri) и при ка-
за не у та бе ли 6-02 овог при ло га.

Та бе ла 6-02: Ми ни мал не вред но сти па ра ме та ра пре ла зних кри ви на. 

Вред но сти па ра ме та ра пре ла зних кри ви на ко је се мо гу при-
ме њи ва ти у про јек то ва њу де фи ни са не су тзв. по љем кло то и да ко је 
се кон стру и ше за сва ку по је ди ну вред ност ра чун ске бр зи не де о ни-
це. По ље из бо ра пре ла зних кри ви на за јед ну вред ност Vri при ка-
за но је на сли ци 6-03 овог при ло га.

Сли ка 6-03:  По ље из бо ра па ра ме тра кло то и де у функ ци ји ра чун-
ске бр зи не де о ни це. 

У про јек то ва њу пу те ва при ме њу ју се раз ли чи ти об ли ци пре-
ла зних кри ви на. Нај че шће при ме њи ва не фор ме при ка за не су на 
сли ци 6-04 овог при ло га.

Сли ка 6-04:  Мо гу ћи об ли ци при ме не кло то и де као пре ла зне кри-
ви не.



а) Кло то и да као по сред ник у пре ла ску са прав ца на круг и 
обр ну то

У овом слу ча ју мо же се го во ри ти о тзв. си ме трич ној (А1 = А2) 
и не си ме трич ној (А1 ≠ А2) кри ви ни. Ми ни мал на ду жи на кру жног 
лу ка у скла ду је с во жњом кон стант ном бр зи ном у тра ја њу од нај-
ма ње две се кун де.

б) Пре крет на ли ни ја „S” - кри ва
При ме њу је се из ме ђу две кру жне кри ви не су прот не за кри-

вље но сти, чи ме се обез бе ђу је по ступ ност про ме не за кри вље но сти 
и кон ти ну и тет кри вин ских об ли ка. Нор мал на је при ме на кло то и де 
истог па ра ме тра (А1 = А2).

в) Ја ја ста „О” - кри ва
При ме њу је се као ве зни еле ме нат из ме ђу два кру жна лу ка 

раз ли чи тих ра ди ју са, а исто смер не за кри вље но сти. Са ста но ви-
шта оп ти ке тра се, ми ни мал на вред ност при па да ју ћег угла те кло-
то и де је τ ≥ 3°.

г) Те ме на кло то и да
Ако је α = 0, тј. τ1+τ2 = γ, до би ја се Lk = 0, што зна чи да је чи-

та ва кри ви на са ста вље на од две пре ла зни це; то је тзв. те ме на кло-
то и да (А1 = А2 или А1 ≠ А2). При ме њу је се са мо ка да су вред но сти 
скрет них угло ва ма ле, а при ме ње ни ра ди јус кру жне кри ви не знат-
но ве ћи од ми ни мал ног. При ме на те ме не кло то и де огра ни ча ва се 
уз услов: R ≥ 450 m. По преч ни про фил у те ме ној зо ни се об ли ку је 
та ко да се ње го ва кон стант ност обез бе ди за ми ни мум две се кун де 
во жње кон стант ном бр зи ном.

д) Пре крет на „S” - кри ва са два раз ли чи та па ра ме тра
При ме на овог об ли ка је оправ да на ка да су ве ћи при кључ ни 

ра ди ју си и ве ће раз ли ке из ме ђу ра ди ју са.  
Ако се при ме њу ју кло то и де раз ли чи тих  па ра ме та ра и ка да је 

А2 ≥ 200 m, од нос је:

А1 ≤ 1,5 А2

где је:
A1 (m)  – ве ћи па ра ме тар кло то и де;
A2 (m)  – ма њи па ра ме тар кло то и де.

ђ) Дво стру ка ја ја ста ли ни ја
При ме њу је се са мо ка да су у пи та њу сло же ни ге о ме триј ски 

об ли ци ко ји се не мо гу ре ши ти дру га чи јим сред стви ма, нпр. у про-
јек то ва њу са о бра ћај них чво ро ва и укла па њу у фик сне ре гу ла ци је.

е) „С” - кри ва кри ва
Ве о ма рет ко се при ме њу је, а нај че шће у про јек то ва њу ин ди-

рект них рам пи на де ни ве ли са ним рас кр сни ца ма.
Да би се успе шно и ефи ка сно при ме ни ли на ве де ни об ли ци у 

сло бод ном во ђе њу тра са, тре ба при ме њи ва ти но мо гра ме за од ре-
ђи ва ње па ра ме та ра пре ла зних кри ви на, при ка за не на сли ка ма 6-05 
и 6-06 овог при ло га.

Кру жне кри ви не без пре ла зни ца мо гу се при ме ни ти из у зет но 
ка да је Vp≤8o km/h, а R ≥ 1.500 m (из у зет но R ≥ 1.000 m), од но сно 
ка да је Vp≥8o km/h, а R ≥ 3.000 m.

6.4. Кри вин ска ка рак те ри сти ка

Кри вин ска ка рак те ри сти ка (К) пред ста вља сред њу вред ност 
скрет ног угла тра се пу та и од ре ђу је се на осно ву углов не сли ке де-
о ни це. Де фи ни ше се сле де ћим из ра зом:

 (0/км) или (g/km), где је:

αi (
0), (g), угао i-те кру жне кри ви не 

τi (
0), (g), угао i-те пре ла зне кри ви не

L = укуп на ду жи на де о ни це (km).

По ред па ра ме тра (К), за ге о ме триј ску ана ли зу тра се од ре ђу је 
се стан дард но од сту па ње (σ (0/км)) и ко е фи ци јент ге о ме триј ске хо-
мо ге но сти Gh = (σ/K)100 (%). 

Сли ка 6-05:  Но мо грам за од ре ђи ва ње па ра ме тра пре ла зне кри ви-
не „А”.

Сли ка 6-06:  Но мо грам за од ре ђи ва ње па ра ме та ра пре ла зних кри-
ви на „А1  ≠  А2”.



6.5. Спе ци јал ни об ли ци пут них кри ви на

Ови об ли ци пут них кри ви на при ме њу ју се у оним слу ча је-
ви ма ка да је бр зи на кре та ња ре ла тив но ма ла, Vr ≤ 30 km/h, а до-
ми нант ни су зах те ви за ми ни мал ним ко ри шће њем про сто ра. Тo су 
пре све га: по вр шин ске рас кр сни це, окрет ни це, сер пен ти не, при-
сту пи сер ви сним објек ти ма и сл.

6.5.1. Кри ва тра го ва

Кри ва тра го ва се про јек ту је као сло же на тро цен трич на кри ви на 
ка ко би на нај бо љи мо гу ћи на чин апрок си ми ра ла трак три су кре та ња.

Де таљ на ана ли за ове кри ве и ње на при ме на да та је у при ло гу 
3, По вр шин ске рас кр сни це ван град ских пу те ва.

6.5.2. Сер пен тин ске окрет ни це

У огра ни че ним усло ви ма раз ви ја ња тра се, ја вља се по тре ба 
за при ме ном сло же ног кри вин ског об ли ка, тзв. сер пен ти не ко ја се 
са сто ји из окрет ни це ми ни мал ног про ход ног ра ди ју са са цен трал-
ним углом a > 180° и две при кључ не кри ви не исте или су прот не 
за кри вље но сти (сли ка 6-07, овог при ло га).

У та бе ли та бе ли 6-03 овог при ло га да ти су основ ни ти по ви 
сер пен тин ских окрет ни ца за чи ју кон струк ци ју се да ју та бе лар ни 
по да ци у до дат ку ових упут ста ва.

Та бе ла 6-03: Ти по ви сер пен тин ских окрет ни ца.
Ши ри на ко ло во за пу та Ра ди јус уну тра шње иви це окрет ни це - Ru (m)

6 8 10 15 20
6 (m) 6/6 6/8 6/10 6/15 6/20
7 (m) 7/6 7/8 7/10 7/15 7/20

Под руч је окрет ни це под ле же спе ци фич ним усло ви ма ни ве-
ла ци о ног об ли ко ва ња. Мак си мал на вред ност по преч ног на ги ба ipk 
= 9%, док се вред ност ре зул ту ју ћег на ги ба ко ло во за огра ни ча ва на 
ma xi rez = 10%.

Кон струк ци ја ге о ме три је ивич них ли ни ја и осо ви не сер пен-
тин ске окрет ни це са по зи ци јом ре ла тив них ко ор ди нат них си сте ма 
(x,y од но сно u,v) при ка за на је на сли ци 6-08 овог при ло га.

Сли ка 6-07: Основ ни елеmенти сер пен тин ске окрет ни це.

Сли ка 6-08: Кон струк ци ја сер пен тин ске окрет ни це.

6.6. Про ши ре ње ко ло во за у кри ви ни

6.6.1. Ве ли чи на про ши ре ња

Про ши ре ње ко ло во за из во ди се за све кри ви не ра ди ју са 25 
< R < 200 m. За кри ви не R > 200 m вред ност про ши ре ња је ве о ма 
ма ла па се мо же за не ма ри ти, док се кри ви не ра ди ју са R < 25 m 
мо ра ју по себ но об ли ко ва ти пре ма кри вој тра го ва (тач ка 6.5.1 овог 
при ло га).

По треб но про ши ре ње по је ди не во зне тра ке од ре ђу је се за ви-
сно од ти па ме ро дав ног во зи ла. Вред но сти про ши ре ња за ме ро-
дав на во зи ла при ка за не су на сли ци 6-09 овог при ло га.

Укуп но про ши ре ње за n са о бра ћај них тра ка из но си P=Σn(Δpi), 
где је Δpi  – вред ност про ши ре ња за по је ди ну во зну тра ку.

У ана ли зи укуп ног про ши ре ња ме ро дав не су ди мен зи је стан-
дард них ти по ва во зи ла ко ја се мо гу на ћи у си ту а ци ји да се ми мо-
и ла зе у кри ви ни.

Сли ка 6-09:  По треб на ве ли чи на про ши ре ња во зне тра ке у кру-
жној кри ви ни.

6.6.2. Из во ђе ње про ши ре ња

Про ши ре ње се из во ди са уну тра шње стра не кри ви не. При то-
ме се зах те ва да се одр жи кон ти ну и тет ивич не ли ни је пу та. Да би 
се то оства ри ло, ми ни мал на ду жи на кру жног лу ка мо ра би ти ве ћа 
од 15,00 m, а ми ни мал на ду жи на пре ла зни це та ко ђе мо ра би ти ве-
ћа од 15,00 m. Ако ни су ис пу ње ни ти ге о ме триј ски усло ви, об ли-
ко ва ње ивич них ли ни ја се мо ра вр ши ти при ме ном кри ве тра го ва.

Рас по де ла про ши ре ња се вр ши као што је то при ка за но на 
сли ци 6-10 овог при ло га.

Сли ка 6-10:  Ше мат ски при каз рас по де ла про ши ре ња у про стој 
пут ној кри ви ни.

Вред но сти про ши ре ња на про из вољ ном ме сту под руч ја про-
ши ре ња од ре ђу је се на осно ву но мо гра ма при ка за ног на сли ци 
6-11 овог при ло га.



Сли ка 6-11:  Но мо грам за од ре ђи ва ње рас по де ле про ши ре ња на 
пре ла зној кри ви ни.

7. ПРО ЈЕКТ НИ ЕЛЕ МЕН ТИ ПО ДУ ЖНОГ ПРО ФИ ЛА

7.1. На ги би ни ве ле те
Са ста но ви шта без бед но сти са о бра ћа ја, екс пло а та ци о них 

ефе ка та, еко ло шких по сле ди ца и ква ли те та са о бра ћај ног то ка, тре-
ба да има ју што је мо гу ће ма ње вред но сти по ду жних на ги ба, од но-
сно на ги ба ни ве ле та.

7.1.1. Ми ни мал ни на гиб ни ве ле те, min iN (%)
Ми ни мал ни на гиб ни ве ле те од ре ђу је се из  усло ва од вод ња-

ва ња, при че му се пут  мо же про јек то ва ти и са хо ри зон тал ном ни-
ве ле том (min iN = 0 %) ако се по вр шин ске во де мо гу ефи ка сно 
од во ди ти  по преч ним на ги бом ко ло во за. Ако се труп пу та на ла зи 
у усе ку, а од вод ња ва ње се ре ша ва по ду жним во ђе њем во де ри го-
ла ма или ка на ли ма, та да се зах те ва да је min iN  ≥ 0,8 (1,0) %, ко ји 
об је ди њу је усло ве ви то пе ре ња ко ло во за и ми ни мал не хи дро ло шке 
усло ве оти ца ња, од но сно тре ба би ти ис пу њен услов:

iN - irv ≥min ihid
где је:
iN (%)  – на гиб ни ве ле те;
irv (%)  – на гиб рам пе ви то пе ре ња;
min ihid (%)  – ми ни мал ни хи дра у лич ки пад за оти ца ње во да у 

функ ци ји при ме ње ног ти па ри го ла или ка на ла (бе тон ски, ка ме ни, 
за трав њен и др.).

Ка да ни је мо гу ће по сти ћи усло ве за на ве де не ми ни мал не 
вред но сти, нео п ход но је при ме ни ти по себ не си сте ме ви то пе ре ња 
и об ра де по вр ши не ко ло во за (при ме на  тзв. кро ва стог (ди ја го нал-
ног) ви то пе ре ња и/или при ме на спе ци фич них ко ло во зних кон-
струк ци ја, нпр. „по ро зни ас фалт”).

Угро же на под руч ја пу та са ста но ви шта оти ца ња по вр шин ских 
во да с ко ло во за тре ба по себ но ана ли зи ра ти при ме ном тзв. ни ве ла ци-
о них пла но ва ко ло во зне по вр ши не са екви ди стан цом изо хип си 2 –5 
cm. и де таљ ном ана ли зом оти ца ња по вр шин ских во да при ме ном тзв. 
ди ја гра ма ре зул ту ју ћих на ги ба (по гла вље 8. овог при ло га).

Ми ни мал ни на гиб ни ве ле те на мо сто ви ма и у ту не ли ма из-
но си 0,5 %.

7.1.2. Мак си мал ни на гиб ни ве ле те, max iN (%)
Мак си мал на вред ност на ги ба ни ве ле те за ван град ске пу те ве 

за ви си од ка те го ри ја те ре на и пу та (та бе ла 7-01 овог при ло га).
У при ме ни  max iN би тан фак тор је ду жи на на ко јој по сто ји тај 

на гиб, а ути цај ко ји тај на гиб има на про точ ност, без бед ност во жње, 
еко ло шке по сле ди це и ин ве сти ци о на ула га ња мо ра се по себ но утвр-
ди ти ка ко са ста но ви шта об ли ко ва ња еле ме на та про јект не ге о ме три-
је, та ко и са ста но ви шта вред но ва ња ва ри јант них ре ше ња.

Та бе ли 7-01: Мак си мал не вред но сти на ги ба ни ве ле те.
Vr (km/h) 40 50 60 70  80 90 100 110 120 130 
max iN (%) 10(12)* 9(10) 8(9) 7(8) 6(7) 5,5(6) 5 4,5 4 4

*) у из у зет ни слу ча је ви ма.

На под руч ју по вр шин ских рас кр сни ца огра ни ча ва се при ме-
на мак си мал них по ду жних на ги ба на 4 % из про јект них и са о бра-
ћај но-тех нич ких раз ло га.

На ту нел ским де о ни ца ма пре по ру чу је се при ме на по ду жних 
на ги ба не ве ћих од 2,5 %, а као ап со лут ни мак си мум мо же се при-
ме ни ти по ду жни на гиб ma xiN ≤ 4 %.

7.2. Вер ти кал не кри ви не
Вер ти кал ни пре ло ми се за о бља ва ју кру жним лу ком ра ди ју са 

Rv. Об лик функ ци је за о бље ња је ква драт на па ра бо ла ко ја са до-
вољ но тач но сти апрок си ми ра круг и ко ја је да та из ра зом:

y = x2/2Rv
где је:
y (m)  – ор ди на та ква драт не па ра бо ле;
x (m)  – ап сци са ква драт не па ра бо ле;
Rv(m)  – оску ла тор ни круг ква драт не па ра бо ле (ра ди јус за о-

бље ња вер ти кал не кри ви не).

7.2.1. Ми ни мал не вред но сти ра ди ју са за о бље ња
Ми ни мал не вред но сти кон век сних и кон кав них вер ти кал них 

кри ви на од ре ђе не су у скла ду са обез бе ђе њем за у став не пре глед-
но сти за днев ну и ноћ ну во жњу.

У та бе ли 7-02 овог при ло га да те су ми ни мал не вред но сти ра-
ди ју са вер ти кал них кри ви на за кон век сна и кон кав на за о бље ња у 
функ ци ји ра чун ске бр зи не, док је на сли ци 7-01 овог при ло га при-
ка за на за ви сност ра ди ју са вер ти кал них кри ви на од за у став не/зах-
те ва не пре глед но сти и бр зи не во жње.

Та бе ли 7-02: Ми ни мал не вред но сти ра ди ју са вер ти кал них кри ви на.
Vr (km/h) 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
min Rv 
konk. (m)

550 900 1.250 1 800 2.500 3.250 4.250 5.750 8.250 11.250

min Rv 
konv  (m)

400 800 1.250 2.000 3.500 5.500 8.000 11.500 16.500 22.500

Сли ка 7-01: Ра ди ју си вер ти кал них кри ви на (кон век сних и кон кав них).



7.2.2. Мак си мал не вред но сти ра ди ју са вер ти кал них кри ви на

У при ме ни мак си мал них вред но сти ра ди ју са вер ти кал них 
кри ви на прак тич но не по сто ји огра ни че ње, али се мо ра во ди ти ра-
чу на о од но су су сед них ра ди ју са вер ти кал них кри ви на (кон кав них 
и кон век сних) и ускла ђе но сти ду жи на вер ти кал них кри ви на. У по-
гле ду усло ва ге о ме триј ске ком па ти бил но сти об ли ка мо гу се при-
ме ни ти ве ли чи не ра ди ју са ко је као гра нич ни слу чај има ју за јед-
нич ку тач ку до ди ра две ју вер ти кал них кри ви на исте или су прот не 
за кри вље но сти.

Пре по ру чу је се да се при ме њу ју ду жи не вер ти кал них кри ви-
на (Lvk) не ма ње од дво стру ке вред но сти про јект не бр зи не (Vp), 
од но сно:

Lvk (m) ≥ 2 Vp (km/h).

7.2.3. Апрок си ма ци ја вер ти кал не кри ви не 

За ге о ме триј ске и во зно ди на мич ке ана ли зе тра са пу те ва, 
као и за ана ли зе пре глед но сти мо же се апрок си ми ра ти вер ти кал на 
кри ви на сред њом вред но шћу на ги ба пре ло ма ко ји вла да на по ло-
ви ни ње не ду жи не (сли ка 7-02 овог при ло га).

Сли ка 7-02: Апрок си ма ци ја вер ти кал не кри ви не.

8. ПРО ЈЕКТ НИ ЕЛЕ МЕН ТИ ПО ПРЕЧ НОГ ПРО ФИ ЛА

8.1. Ди мен зи о ни са ње по преч ног на ги ба ко ло во за

Ра ди ефи ка сни јег са вла ђи ва ња цен три фу гал не си ле, по бољ-
ша ња оп тич ког во ђе ња и ефи ка сни јег од вод ња ва ња по вр шин ских 
во да, ко ло воз се у хо ри зон тал ним кри ви на ма гра ди са уве ћа ним 
по преч ним на ги бом. Ве ли чи на и смер тог на ги ба за ви се од при ме-
ње ног ра ди ју са и ши ри не пу та, од но сно ме ро дав них во зно ди на-
мич ких па ра ме та ра. По преч ни на гиб ко ло во за је ори јен ти сан пре-
ма сре ди шту кри ви не и из во ди се у јед но стра ном па ду. По преч ни 
на гиб на прав цу је у јед но лич ном на ги бу и ње го ва вред ност од-
го ва ра ми ни мал ним усло ви ма успе шног од во ђе ња по вр шин ских 
во да с ко ло во зна.

8.1.1. Гра нич не вред но сти по преч ног на ги ба ко ло во за (ip - пра вац, 
ipk - кри ви на)

Ми ни мал ни по преч ни на гиб (min ip, од но сно min ipk) из но-
си 2,5 % у прав цу и у кри ви ни чи ји је ра ди јус јед нак или ве ћи од 
гра нич ног, од но сно у кри ви ни с не га тив ним на ги бом (тзв. кон тра 
на ги бом).

Мак си мал ни по преч ни на гиб (max ipk) из но си 7 %. Из у зет но, 
вред ност по преч ног на ги ба ко ло во за у кри ви на ма мо же се по ве ћа-
ти на 8 % у про јек ти ма ре ха би ли та ци је пу те ва, по себ но ре ха би-
ли та ци је ауто пу те ва, ка да би еко ном ски би ла не при хва тљи ва про-
ме на ра ди ју са кри ви на ми ни мал ног ра ди ју са (нпр. из ве де но ста ње 
Rmin = 750 m за Vr = 120km/h пре ма ра ни је ва же ћим про пи си ма, 
од но сно, Vri = 130 km/h, Rmin = 800 m, пре ма овим про пи си ма).

На сер пен тин ским окрет ни ца ма при ме њу је се мак си мал на 
вред ност по преч ног на ги ба 9 %. При том се огра ни ча ва вред ност 
ре зул ту ју ћег на ги ба ко ло во за на 10 %, тј. irez ≤ 10 %, што зна чи да 
је мак си мал на вред ност по ду жног на ги ба у под руч ју окрет ни це iN 
≤ 4,5 %.

8.1.2. По преч ни на гиб ко ло во за у кри ви на ма

По преч ни на гиб ко ло во за у кри ви на ма раз ли чи тих ра ди ју са 
и раз ли чи тих кла са пу те ва од ре ђу је се на осно ву ди ја гра ма да тих 
на сли ка ма 8-01 и 8-02 овог при ло га. Вред ност по преч ног на ги ба 
за о кру жу је се на ве ћих 0,5 %. По де фи ни ци ји мак си мал на вред-
ност по преч ног на ги ба при ме њу је се у кри ви на ма ми ни мал ног ра-
ди ју са ma xipk = 7%. Ако се у кру жној кри ви ни сма њу је про јект на 
бр зи не под ути ца јем по ду жног на ги ба, та да се вред ност по преч-
ног на ги ба од ре ђу је на осно ву из ра за:

ip ki = 7(mi nR(Vpki) / Ri)
0,74  (%), где је:

ip ki  – по преч ни на гиб ко ло во за у i-тој кри ви ни (%);
mi nR(Vpki)  – ми ни мал ни ра ди јус хо ри зон тал не кри ви не у функ-

ци ји ре зул ту ју ће вред но сти про јект не бр зи не у i-тој кри ви ни (m);
Ri  – ра ди јус i-те кри ви не (m).

Сли ка 8-01:  Но мо грам за од ре ђи ва ње ве ли чи не по преч ног на ги ба 
ко ло во за у кри ви на ма (дво трач ни пу те ви и ви ше трач-
ни пу те ви).

Сли ка 8-02:  Но мо грам за од ре ђи ва ње ве ли чи не по преч ног на ги ба 
ко ло во за у кри ви на ма (ауто пу те ви).

У кри ви на ма од ре ђе них ра ди ју са (та бе ла 8-01 овог при ло га), 
мо гу ћа је при ме на не га тив ног по преч ног на ги ба, тзв. кон тра на ги-
ба (ipk = - 2,5 %), ако се та квим ре ше њем бит но ути че на сма ње ње 
ин ве сти ци о них ула га ња.

Та бе ла 8-01:  По лу преч ни ци кри ви на (R’) са не га тив ним по преч ним 
на ги бом (ipk=-2,5%).

Vr (kм/h) 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
R’ (м) - - - - 2.500 2.500 3.000 4.000 4.500 5.000

По преч ни на гиб оста лих ко ло во зних тра ка (ивич не тра ке, за-
у став не тра ке и сл.) пра те основ ни по преч ни на гиб во зних тра ка, 
док од то га мо же од сту пи ти је ди но у ни ве ла ци о ном укла па њу из-
лив них, од но сно улив них тра ка ако се по ја ве тзв. гр би не ка да се 
оштри на пре ло ма (Δi) огра ни ча ва на 5 %.



8.2. Ви то пе ре ње ко ло во за

Ви то пе ре ње ко ло во зне пло че ра ди по сти за ња по треб ног по-
преч ног на ги ба вр ши се око осо ви не ко ло во за или око јед не ко ло-
во зне иви це на пре ла зној кри ви ни ако се на по чет ку кру жне кри-
ви не по стиг не по тре бан по преч ни на гиб (ipk).

8.2.1. Ви то пе ре ње око осо ви не ко ло во за

Ви то пе ре ње око осо ви не ко ло во за се при ме њу је на свим дво-
смер ним пу те ви ма и ауто пу те ви ма са са мо стал но во ђе ним ко ло-
во зи ма.

8.2.2. Ви то пе ре ње око иви це ко ло во за

Ви то пе ре ње око иви це ко ло во за се при ме њу је углaвном на 
јед но смер ним ко ло во зи ма у скло пу де ни ве ли са них рас кр сни ца 
и на ауто пу те ви ма ко ји су про јек то ва ни с ми ни мал ном ши ри ном 
сред ње раз дел не тра ке (Rt = 4,00 –1,50 m). У пр вом слу ча ју ви то-
пе ре ње се оба вља око уну тра шње иви це ко ло во за у кри ви ни, док 
се у дру гом слу ча ју (тј. на ауто пу те ви ма) ви то пе ре ње оба вља око 
ко ло во зне иви це уз раз дел ну тра ку (ле ва иви ца ко ло во за), чи ме се 
по сти же стан дард но ни ве ла ци о но ре ше ње сред ње раз дел не тра ке, 
што има и тех нич ке и естет ске пред но сти у од но су на дру га чи ји 
трет ман.

8.2.3. Гра нич не вред но сти рам пе ви то пе ре ња 

На гиб рам пе ви то пе ре ња (irv) је сте раз ли ка по ду жног на ги ба 
иви це ви то пе ре ња и осо ви не око ко је се вр ши ви то пе ре ње. Од ре-
ђу је се на осно ву из ра за:

irv = b . (ipk - ip) / Lrv (%)
где је:
irv  – на гиб рам пе ви то пе ре ња (%);
b  – од сто ја ње иви це ко ло во за од осо ви не ви то пе ре ња (m);
ipk  – по преч ни на гиб ко ло во за на кра ју под руч ја ви то пе ре ња (%);
ip  – по преч ни на гиб ко ло во за на по чет ку под руч ја ви то пе ре-

ња (%);
Lrv  – рам па ви то пе ре ња (m).
Вред но сти мак си мал ног на ги ба рам пе ви то пе ре ња да те су у 

та бе ли та бе ли 8-02 овог при ло га.
У свим пре ло ми ма рам пи ви то пе ре ња оштри не ве ће од 1 % 

за о бља ва ју се иви це ко ло во за ра ди ју сом за о бље ња ко ји је де фи ни-
сан сле де ћим из ра зом:

Rv ≥ 2 · 15 /irv (m).

Та бе ла 8-02: Мак си мал не вред но сти на ги ба рам пе ви то пе ре ња.
Vr (km/h) 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
max irv (%)  1,5 1,0 0,9

Нај ма ње до пу ште не вред но сти на ги ба рам пе ви то пе ре ња су:
за ви то пе ре ње око осо ви не ко ло во за: min irv = 0,2 %
за ви то пе ре ње око иви це ко ло во за: min irv = 0,4 %
Вред ност кри тич ног по преч ног на ги ба утвр ђу је се на: krit ip 

= 2,5 %, од но сно min.krit ip = 1,5% и ове вред но сти су ме ро дав не 
код дво сте пе ног ви то пе ре ња у зо ни ин флек си је.

Ако су вред но сти ре зул ту ју ћег на ги ба ко ло во зне по вр ши не 
(нај че шће у зо на ма ин флек си је) ма ње од  вред но сти кри тич ног на-
ги ба оти ца ња по вр шин ских во да, мо гу се при ме ни ти и спе ци јал не 
фор ме ви то пе ре ња фор ми ра њем кро ва стог про фи ла у угро же ној 
зо ни на ду жи ни ко ја је де фи ни са на у та бе ли та бе ли 8-03 овог при-
ло га.

Та бе ла 8-03:  Ми ни мал не ду жи не „кро ва стог (ди ја го нал ног) ви то-
пе ре ња”.

Vp (km/h) 60 70 80 90 100 110 120 130
Lk (m) 40 50 60 70(80*) 100 125 135 150 

*) ва жи за ви ше трач не пу те ве.

Основ не ше ме ви то пе ре ња при ка за не су на сли ка ма 8-03, 
8-04, 8-05 и 8-06 овог при ло га. На сли ци 8-07 овог при ло га при-
ка за ни су на чи ни ви то пер ња по сте љи це (пла ну ма) пу та. Ди ја грам 
ре зул ту ју ћег на ги ба од вод ња ва ња при ка зан је на сли ци 8-08 овог 
при ло га.

Сли ка 8-03: Кон ти ну ал на про ме на по преч ног про фи ла.

Сли ка 8-04: Дво сте пе на про ме на по преч ног про фи ла.

Сли ка 8-05:  Дво сте пе на про ме на по преч ног про фи ла са кро ва-
стим (ди ја го нал ним) ви то пе ре њем.

Сли ка 8-06:  Кон ти ну ал на про ме на по преч ног про фи ла – ви то пе-
ре ње око иви це ко ло во за.



Сли ка 8-07: Ви то пе ре ње пла ну ма (по сте љи це) пу та.

Сли ка 8-08: Ди ја грам ре зул ту ју ћег на ги ба од вод ња ва ња.

9. ПРО СТОР НО ТРА СИ РА ЊЕ

9.1. Ге о ме триј ско об ли ко ва ње

Ге о ме триј ско об ли ко ва ње је склад но ком по но ва ње про јект них 
еле ме на та са ци љем ства ра ња про стор не сли ке пу та ко ја оста вља 
ви зу ел но по зи тив не ути ске и во за чи ма ули ва осе ћај си гур но сти.

У ви зу ри сло бод не пре глед но сти Ps = 6 Vp у вид ном по љу 
во за ча јед но вре ме но се мо же на ћи ви ше ге о ме триј ских об ли ка ко-
ји за јед но оцр та ва ју про стор ни ток тра се, па је нео п ход но у тра-
си ра њу во ди ти ра чу на и о оп тич ким свој стви ма сва ког про јект ног 
об ли ка и о ге о ме триј ским ком би на ци ја ма из ко јих се ства ра це ло-
ви та про стор на сли ка.

По треб но је да бу ду ускла ђе ни ге о ме триј ски еле мен ти тра се 
пу та у си ту а ци о ном пла ну и по ду жном про фи лу, ка ко у по је ди нач-
ним про јек ци ја ма, та ко и здру же но у про сто ру. Основ но пра ви ло 
про стор ног тра си ра ња ве зу је се за кон ти ну и тет по преч ног про фи-
ла, си ту а ци о ног пла на и по ду жног про фи ла.

9.1.1. По преч ни про фил

Про ме не у по преч ном про фи лу тре ба да бу ду по сте пе не. У 
том по гле ду пра вац ни је по го дан због мо гућ но сти ства ра ња по-
гре шних ути са ка о ши ри ни ко ло во за. Све про ме не по преч ног про-
фи ла тре ба ре а ли зо ва ти у кри ви на ма. Из у зе так од овог пра ви ла је 
де о ни ца по чет ка тра ке за спо ру во жњу ко ју тре ба пред ви де ти на 
прав цу или у зо ни ин флек си је због по вољ ни јих усло ва пре глед-
но сти.

9.1.2. Си ту а ци о ни план

Ве ли чи на и ме ђу соб ни од нос при ме ње них еле ме на та бит но 
ути чу на об ли ков не ква ли те те тра се пу та.

Са оп тич ког аспек та пра вац је ге о ме триј ски об лик у ко јем је 
нај и зра зи ти ји фе но мен не до гле да, где се ства ра илу зи ја о од но су 
ве ли чи на од сто ја ње, што за по сле ди цу мо же има ти по гре шну про-
це ну и нео д го ва ра ју ћу ре ак ци ју во за ча уз не по во љан пси хо ло шки 
ефе кат мо но то ни је услед фик сне ви зу ре. Сто га је при ме на прав ца 
оправ да на са мо у слу ча је ви ма де фи ни са ним у тач ки 6.1. овог при-
ло га, у ком су да те и гра ни це при ме не тог еле ме на та.

Кру жни лук, за раз ли ку од прав ца, има ли ков не ква ли те те ко-
ји се мо гу успе шно ре а ли зо ва ти ако су ис пу ње ни усло ви де фи ни-
са ни у тач ки 6.2. овог при ло га,  ко ји се пре све га од но се на ње го ву 
ду жи ну. При ме ње на ду жи на кру жног лу ка је:

1,4 Vp ≤ Lk ≤ 6 Vp, где је: Vp у (km/h), a Lk у (m).
Кло то и да као рав но пра ван еле ме нат у тра си ра њу ства ра нај-

по вољ ни је оп тич ке ефек те, па та ње на осо би на над ма шу је уско 
схва ћен во зно ди на мич ки сми сао тзв. пре ла зне кри ви не. За то се 
у из бо ру и при ме ни од го ва ра ју ћег па ра ме тра кло то и де мо ра по-
ла зи ти не са гле ди шта ми ни мал них кон струк тив них по тре ба, већ 
знат но ши ре  – са гле ди шта пут не есте ти ке. У том по гле ду нај по-
вољ ни ја ли ков на ре ше ња по сти жу се при од но су:

Lp : Lk : Lp = 1 : 1 : 1, при R/3 ≤ A ≤ R
Исто смер не кри ви не с крат ким ме ђу прав цем ства ра ју ути сак 

по ли го нал не осо ви не пу та, па их тре ба за ме ни ти при ме ном јед не 
кри ви не ве ћег ра ди ју са или сло же ном „ја ја стом кри вом” са по моћ-
ним кру гом из ван при кључ них кри ви на.

Нео прав да на је при ме на кри ви не су прот не за кри вље но сти 
с крат ким ме ђу прав цем. Ис прав но ре ше ње је кон ти ну ал на „S” - 
кри ви на истог или евен ту ал но раз ли чи тог па ра ме тра кло то и де.

При ме на не у са гла ше них ра ди ју са хо ри зон тал них кри ви на 
иза зи ва по ред ди на мич ке и оп тич ку не хо мо ге ност, па се у сва ком 
слу ча ју тре ба при др жа ва ти усло ва де фи ни са них у тач ки 6.2. овог 
при ло га.

Основ ни про стор ни об ли ци у тра си ра њу при ка за ни су на 
сли ци 9-01 овог при ло га.

9.1.3. По ду жни про фил

На ги би ни ве ле те су прак тич но не у оч љи ви ако су вред но сти 
ма ње од iN ≤3 %. На ги би ни ве ле те iN ≥ 4 % мо гу да де лу ју ве о ма 
не при јат но ако се екс по ни ра ју ду гом прав цу због тзв. ефек та зи да, 



па се у тим слу ча је ви ма оп тич ко по бољ ша ње по сти же ви ју га њем 
тра се.

Вер ти кал не кри ви не де лу ју оп тич ки по вољ но са мо ако има ју 
од го ва ра ју ћу ду жи ну. Као нај бо ља ме ра оп тич ке удоб но сти узи-
ма се ду жи на вер ти кал не кри ви не у гра ни ца ма из о штре не ви зу ре 
пре глед но сти:

Lvk = Pi = 3 Vp, а као по жељ ни ми ни мум: Lvk = 2 Vp.
У ли ков ном по гле ду кон кав на вер ти кал на кри ви на је осе тљи-

ви ји еле ме нат од кри ви не кон век сног ти па, па се у ње ном ди мен-
зи о ни са њу мо ра по ла зи ти са ста но ви шта са гле дљи во сти као што 
је на ве де но.

Ка да се ни ве ле та пу та стрикт но по ви ја по те ре ну, мо же се до-
го ди ти „гу би так тра се” у вид ном по љу, па је у том слу ча ју за до во-
ља ва ју ће ре ше ње са мо укруп ња ва ње по те за ни ве ле те.

У бр до ви тим и пла нин ским те ре ни ма кон век сне вер ти кал не 
кри ви не су ге не рал но ве ћег ра ди ју са од кон кав них вер ти кал них 
кри ви на, док је у рав ни чар ским те ре ни ма обр ну та си ту а ци ја (сли-
ка 9-02 овог при ло га).

Сли ка 9-01: Основ ни про стор ни еле мен ти тра се пу та.

Сли ка  9-02: Од но си кон кав них и кон век сних за о бље ња.

9.1.4. Про стор но тра си ра ње

На тра са ма ко је се у си ту а ци о ном пла ну во де кон ти ну ал ним 
кри вин ским об ли ци ма је ди но ис прав но ме сто за пре лом ни ве ле те 
је у сре ди шту кру жне кри ви не, чи ме се по сти жу по вољ ни оп тич ки 
и кон струк тив ни ефек ти (сли ка 9-03 овог при ло га).

По во љан про стор ни ток тра се по сти же се ако је од нос ра ди-
ју са вер ти кал них (Rv) и хо ри зон тал них (Rh) кри ви на:

Rvert. ~ 8-10 Rho riz.
У том слу ча ју, уз по кла па ње вер ти кал ног пре ло ма са сре ди-

ном хо ри зон тал не кри ви не, мо же се го во ри ти о фор ми ра њу тзв. 
јед но ра ван ске кри ви не ко ја има нај по вољ ни ја свој ства про стор не 
пре глед но сти.

Пре ло ми ни ве ле те у прав цу зах те ва ју бри жљи во пре и спи ти ва-
ње с гле ди шта ути ца ја на са гле дљи вост хо ри зон тал них кри ви на. То 
по себ но ва жи за кон век сне пре ло ме ко ји мо гу пот пу но да са кри ју 
за кри вље ност тра се. Сто га крај за о бље ња вер ти кал не кри ви не и по-
че так хо ри зон тал не кри ви не мо ра ју да бу ду на од сто ја њу ≥ 2 Vp (m).

Нај ве ћи оп тич ки про ма ша ји  на ста ју због усит ње ног рит ма 
ни ве ле те и не а де кват них ду жи на вер ти кал них кри ви на. Због то-
га је ну жно ускла ди ти ду жи не хо ри зон тал них и вер ти кал них кри-
ви на и про ве ри ти при ме ње не еле мен те ана ли зом ста тич ких и/или 
ди на мич ких пер спек ти ва с по ло жа ја ока во за ча, тзв. ви зу а ли за ци-
јом про јект них ре ше ња.

Сли ка 9-03: Про стор но ускла ђе ње пут них про јек ци ја:
1.  нај бо ље ре ше ње (по кла па ње хо ри зон тал них и вер ти кал них ра-

ди ју са);
2. за до во ља ва ју ће ре ше ње (irez ≥ ikrit);
3. не за до во ља ва ју ће ре ше ње (irez = 0).

9.2. Пут и око ли на

9.2.1. Пеј за жно об ли ко ва ње

За успе шно укла па ње пу та у пеј заж по треб но је да бу ду пред-
у зе те две вр сте ме ра: ге о ме триј ско об ли ко ва ње кон тур них ли ни ја 
пут ног по ја са и опле ме њи ва ње пут ног по ја са зе ле ни лом у скла ду 
с при род ном сре ди ном и зах те ви ма оп ти ке пу та.

По ред зна чај ног уде ла у ста бил но сти пут не кон струк ци је, ко-
си не има ју зна чај ну уло гу у ли ков ном укла па њу тру па пу та у те-
рен, а та ко ђе и у по бољ ша њу ви зу ел них ути са ка ме ста во за ча, о 
че му је из ла га но у тач ки 5.1. овог при ло га.

Зе ле ни ло је по себ но зна ча јан еле ме нат об ли ко ва ња пут ног 
по ја са ко јим се по сти же фи зич ка и ли ков на рав но те жа при род не 



сре ди не по ре ме ће не на сил ним за хва ти ма у те ре ну, ства ра ју ви-
зу ел не до ми нан те ко је оцр та ва ју про стор ни ток пу та и ди рект но 
ути чу на пер цеп ци ју во за ча, сма њу ју ути цај за ве ја ва ња и за се њи-
ва ња фа ро ви ма, убла жа ва ју деј ства ве тра и сма њу ју ути цај аеро 
за га ђе ња.

Ме ра ма пеј за жног об ли ко ва ња не сме се угро зи ти без бед ност 
во жње, од но сно зах те ви пре глед но сти (зах те ва на Pzp, пре ти цај на 
Pp) мо ра ју би ти у пот пу но сти ис пу ње ни. 

9.2.2. Об ли ко ва ње пут них обје ка та

Ин же њер ске кон струк ци је ко је се при ме њу ју на пу те ви ма 
по ред сво је при мар не уло ге (ста бил но сти и функ ци о нал но сти) 
има ју и из ра же ну ли ков ну ди мен зи ју ко ја рав но прав но уче ству је у 
фор ми ра њу про стор не сли ке пу та.

Пот пор ни зи до ви мо гу се при бли жи ти при ро ди, око ли ни пу-
та, ако има ју кон ти ну ал ну ли ни ју, ако су уме ре не ви си не и ако су 
им вид не по вр ши не бри жљи во об ра ђе не. У ком би на ци ји са зе ле-
ни лом мо гу би ти ис ко ри шће ни за оп тич ко во ђе ње тра се.

За мо сто ве по сто ји ви ше мо гућ но сти об ли ко ва ња, а да би се 
у пот пу но сти ис ко ри сти ле, тре ба да бу ду ис пу ње на два усло ва:

а) мост тре ба да бу де под ре ђен то ку тра се у свим про јек ци-
ја ма;

б) мост мо ра да по се ду је уну тра шњу хар мо ни ју кон струк тив-
них об ли ка.

Над во жња ке тре ба ра ди ти с мак си мал ним мо гу ћим све тлим 
отво ром, а мо сто ве на тра си тре ба уком по но ва ти у кри вин ске об-
ли ке ко ји омо гу ћа ва ју пу ну са гле дљи вост.

У по гле ду оштри не пре ло ма ни ве ле те, а у ци љу ми ни ми за ци-
је кон струк ци је мо ста и на во за, ва же сле де ћи прин ци пи:

1) Кад ауто пут пре ла зи пре ко су во зем них ко му ни ка ци ја, 
оштри на пре ло ма (кон век се) не тре ба да бу де ве ћа од Δi ≤ 4,5 %, 
уз по што ва ње усло ва о од но су кон кав ног и кон век сног за о бље ња 
утвр ђе ног са ног у тач ки 7.1.2. и 9.1.3. овог при ло га.

На пре ла сци ма оста лих ка те го ри ја пу те ва (ви ше трач ни или 
дво трач ни) пре ко су во зем них ко му ни ка ци ја мак си мал ни на гиб на-
во за се огра ни ча ва на 3 % (оштри на пре ло ма 6 %), из у зет но 4 % 
(оштри на пре ло ма 8 %) уз по што ва ње ста во ва о од но су су сед них 
ра ди ју са кон век се и кон ка ве (тач ка 9.1.3. овог при ло га). Ге о ме-
триј ски усло ви за про ра чун мак си мал ног на ги ба уз ми ни ми за ци ју 
укуп не ду жи не при ка за ни су на сли ци 9-04 овог при ло га.

Об ли ко ва ње ту нел ских пор та ла тре ба уса гла си ти са окол ним 
те ре ном и при ла го ди ти пор тал ну кон струк ци ју функ ци о нал ним и 
естет ским прин ци пи ма да би оста ви ла што је мо гу ће по вољ ни ји 
ути сак на во за ча. Тре ба те жи ти јед но став ним ре ше њи ма уз при ме-
ну ла ких и тран спа рент них кон струк ци ја, чи је де та ље тре ба ве о ма 
бри жљи во про јек то ва ти.

По себ на па жња мо ра се по све ти ти и са о бра ћај ној и гра ђе-
вин ској опре ми, као што су: мар ка ци ја ко ло во за, за штит не и си-
гур но сне огра де, сме ро ка зи, вер ти кал на сиг на ли за ци ја, пут на сиг-
на ли за ци ја и сл. Та опре ма има уло гу оп тич ког во ђе ња и из у зет но 
је зна чај на са ста но ви шта без бед но сти во жње, па се при ме на на ве-
де них еле ме на та мо ра ве о ма бри жљи во ана ли зи ра ти.

Сли ка 9-04:  Ге о ме триј ско од ре ђи ва ње ми ни мал них ду жи на на во за 
(max iN) ка да пут пре ла зи пре ко су во зем них ко му ни-
ка ци ја.

9.3. Син те зни при каз про це са про јек то ва ња пу те ва

Сли ка 9-05:  Син те зни при каз про це са про јек то ва ња ван град ских 
пу те ва.

10. ГРА НИЧ НЕ ВРЕД НО СТИ ПРО ЈЕКТ НИХ ЕЛЕ МЕ НА ТА



ПРИ ЛОГ 3

1. ПО ВР ШИН СКЕ РАС КР СНИ ЦЕ ВАН ГРАД СКИХ ПУ ТЕ ВА

Тех нич ка упут ства за про јек то ва ње по вр шин ских рас-
кр сни ца ван град ских пу те ва су кон ци пи ра на као основ ни до ку-
мент тех нич ке ре гу ла ти ве из обла сти про јек то ва ња ван град ских 
пу те ва, за сно ван на ста во ви ма и вред но сти ма де фи ни са ним у при-
ло гу 2, Тра са ван град ских усло ва. Та тех нич ка упут ства слу же за 
про јек то ва ње обје ка та (по вр шин ских рас кр сни ца) но во град ње, ре-
кон струк ци је и ре ха би ли та ци је.

Упут ства су да та у сле де ћим по гла вљи ма:
1. Осно ве за про јек то ва ње;
2. Рас кр сни це с пре се ца њем са о бра ћај них стру ја;
3. Кру жне рас кр сни це;
4. Са о бра ћај на и пут на опре ма;
5. При лог (кри ве тра го ва за ме ро дав на во зи ла и ка рак те ри-

стич ни при мер по вр шин ских рас кр сни ца).
Вред но сти про јект них еле ме на та и пред ло зи про јект них ре-

ше ња де фи ни са них овим упут стви ма фор ми ра ни су на осно ву 
про ве ра во зно ди на мич ких, кон струк тив них и са о бра ћај но-пси-
хо ло шких (естет ских) кри те ри ју ма и уз исто вре ме но ува жа ва ње 
зах те ва за ми ни му мом ин ве сти ци о них ула га ња, мак си му мом без-
бед но сти и про точ но сти са о бра ћа ја и ми ни му мом еко ло шких по-
сле ди ца. По што су то сло же ни и у из ве сном сми слу кон тар дик-
тор ни зах те ви, оп ти мал но ре ше ње је у њи хо вом ком про ми су уз 
мак си мал ну кре а тив ност про јек тан та и ува жа ва ње спе ци фич них 
усло ва кон тек ста при че му тре ба во ди ти ра чу на о пра во вре ме ној 
и аде кват ној ин фор ми са но сти нај ши ре јав но сти с об зи ром на то 
да је пут јав но до бро ко је се фи нан си ра из за јед нич ких сред ста ва.

Овим упут стви ма об у хва ће на су ре ше ња за по вр шин ске рас-
кр сни це из ван кон ти ну ал но из гра ђе ног град ског под руч ја. То зна-
чи да рас кр сни це у пре ла зној зо ни из ме ђу ван град ског под руч ја 
и под руч ја кон ти ну ал не из гра ђе но сти ур ба них це ли на под ле жу 
тех нич ким упут стви ма за про јек то ва ње са о бра ћај ни ца у гра до ви-
ма  – по вр шин ске рас кр сни це и уз ува жа ва ње спе ци фич них усло ва 
ло ка ци је и са о бра ћај них зах те ва (мо тор ни, јав ни град ски, би ци-
кли стич ки и пе шач ки са о бра ћај).

Од утвр ђе них вред но сти по је ди нач них еле ме на та мо же се од-
сту пи ти са мо ако се тех нич ким и еко ном ским ана ли за ма до ка же 
оправ да ност дру га чи јег ре ше ња и ако се  га ран ту је зах те ван ни во 
без бед но сти, про точ но сти и за шти те жи вот не сре ди не, као и ако 
је утро шак ин ве сти ци о них сред ста ва са гла сан про јект ном за хва ту.

Овај до ку мент се осла ња на при лог 1  – Функ ци о нал на кла си-
фи ка ци ја ван град ских пу те ва, при лог 2  – Тра са ван град ских пу те-
ва, као и на За кон о јав ним пу те ви ма Ре пу бли ке Ср би је.

2. ОСНО ВЕ ЗА ПРО ЈЕК ТО ВА ЊЕ

По вр шин ске рас кр сни це пред ста вља ју чвор не тач ке ван град-
ске пут не мре же на ко ји ма се по ве зу ју пу те ви раз ли чи тих функ ци-
о нал них ни воа и раз ли чи тог са о бра ћај ног оп те ре ће ња. Оне у исто 
вре ме пред ста вља ју и ме ста с по ве ћа ним ри зи ком у по гле ду без-
бед но сти са о бра ћа ја, има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да се нај ве ћи број 
са о бра ћај них не зго да, по уче ста ло сти и по те жи ни не зго да до га ђа 
упра во на по вр шин ским рас кр сни ца ма. Све по вр шин ске рас кр-
сни це мо гу се ге не рал но по де ли ти у две гру пе:

а) рас кр сни це са пре се ца њем са о бра ћај них стру ја уз ја сно 
де фи ни сан глав ни (ГП) и спо ред ни (СП) пра вац као основ не прет-
по став ке за про јек то ва ње и об ли ко ва ње;

б) кру жне рас кр сни це у ко ји ма је основ ни прин цип пр вен-
ство про ла за во зи ла ко ја су у рас кр сни ци, док сви оста ли че ка ју да 
се ули ју у кру жни ток, чи ме се знат но уна пре ђу је без бед ност на 
са мој рас кр сни ци.

Из бор од го ва ра ју ће рас кр сни це мо ра за сни ва ти на ста во ви ма 
про ис те клим из де таљ не ана ли зе са о бра ћај них зах те ва (оп те ре ће-
ња, струк ту ре то ка, вр сте и ре жи ма то ко ва), као и на осно ву ана ли-
зе ор га ни за ци је и на ме не по вр ши на у ши рој и ужој зо ни за хва та. 

По себ но је зна чај но уса гла си ти кон цеп ту ал на ре ше ња ве за на за 
са о бра ћај ну осно ву ши рег под руч ја, ка ко у по гле ду кон ти ну и те та 
са о бра ћај них то ко ва, та ко и у по гле ду за до во ље ња функ ци о нал-
них по тре ба ко ри сни ка пу та и ста нов ни ка у ути цај ним зо на ма.

2.1. Про грам ски усло ви

Про грам ски усло ви за про јек то ва ње по вр шин ских рас кр-
сни ца на ван град ским пу те ви ма об у хва та ју: функ ци о нал не зах те-
ве пре сеч них (укр сних) пра ва ца у по гле ду кон ти ну и те та са о бра-
ћај ног то ка и бр зи не кре та ња во зи ла, по ла зне ста во ве о вр ста ма 
и ти по ви ма по вр шин ских рас кр сни ца, про стор ној ор га ни за ци ји 
под руч ја, као и ме ро дав не по ка за те ље за про јек то ва ње и кон тро лу 
про јект них ре ше ња са ста но ви шта ин ве сти цо них ула га ња, про пу-
сне мо ћи, без бед но сти са о бра ћа ја и еко ло шких по сле ди ца.

Про грам ски усло ви се фор ми ра ју на осно ву ва же ће за кон ске 
и тех нич ке ре гу ла ти ве, а у сту ди ји кон цеп ци је про јек та за но во про-
јек то ва не де о ни це, ре кон струк ци ју или ре ха би ли та ци ју по сто је ћих 
тра са, од но сно рас кр сни ца. Ре зул тат тих ак тив но сти об је ди њу је се 
у до ку мен ту ко ји се на зи ва Про јект ни за да так и ко ји је са став ни 
део уго вор них оба ве за из ме ђу ин ве сти то ра и про јек тан та.

2.1.1. Функ ци ја у мре жи

Рас кр сни це мо ра ју би ти у скла ду са ка рак те ри сти ка ма пре-
сеч них (укр сних) пра ва ца, тј. с функ ци о нал ном кла си фи ка ци јом 
ван град ских пу те ва. На сли ци 2-01 овог при ло га дат је оп шти при-
каз по де ле рас кр сни ца у скла ду са на ве де ном кла си фи ка ци јом.

Сли ка 2-01:  Оп шти при каз по де ле рас кр сни ца пре ма функ ци о нал-
ним ти по ви ма пре сеч них (укр сних ) пра ва ца ван град-
ске пут не мре же:  
а) рас кр сни це са пре се ца њем са о бра ћај них стру ја;  
б) кру жне рас кр сни це.

У ци љу уни фи ка ци је и ра ци о на ли за ци је про јект них ре ше ња 
пред ло же на су три ти па по вр шин ских рас кр сни ца ка да су у пи та-
њу пре се ца ња са о бра ћај них стру ја, као и три ти па кру жних рас кр-
сни ца (де таљ ни је у по гла вљи ма 3 и 4 овог при ло га).

На сли ци 2-02 овог при ло га дат је ше мат ски при каз ма кро 
рас по де ле по вр шин ских рас кр сни ца у скла ду с функ ци о нал ним 
зах те ви ма пут не мре же и ус по ста вље ним прин ци пи ма ње ног хи-
је ра хиј ског уре ђе ња.

Основ ни прин цип ускла ђе но сти про јект них ре ше ња и оп ти-
мал не ди стри бу ци је са о бра ћај них то ко ва је сте да су ни вои рас кр-
сни ца у ди рект ној ко ре ла ци ји са зна ча јем пут ног прав ца и са о бра-
ћај ним оп те ре ће њем на ње му.

За рас кр сни це са пре се ца њем са о бра ћај них стру ја нео п ход-
но је про грам ским усло ви ма де фи ни са ти глав ни (ГП) и спо ред ни 
(СП) пра вац, док је за кру жне рас кр сни це до ми нан тан број улив-
них тра ка пре сеч них, од но сно укр сних пра ва ца.



Сли ка 2-02:  Ше мат ски при каз ма кро ло ка ци је раз ли чи тих ти по-
ва по вр шин ских рас кр сни ца са ста но ви шта функ ци о-
нал них зах те ва пут не мре же.

2.1.2. Про стор на ор га ни за ци ја по вр шин ских рас кр сни ца
По вр шин ска рас кр сни ца об у хва та по ред ко ло во зних по вр ши-

на и ши ре под руч је на ко ме се ја вља ју раз ли чи ти ути ца ји од то по-
граф ских и мор фо ло шких до спе ци фич не на ме не про сто ра ко ја мо-
же ути ца ти и на са мо ре ше ње. Сва ка по вр шин ска рас кр сни ца има 
сто га сво је спе ци фич но сти ко је про из ла зе из про грам ских усло ва 
и про стор них огра ни че ња, уз нео п ход ност уни фи ка ци је у нај ши-
рем сми слу да би на пут ној мре жи, што је ви ше мо гу ће, обез бе ди ли 
про точ ност и без бед ност са о бра ћа ја. И по ред то га на по вр шин ској 
рас кр сни ци фор ми ра ју се зо не сма ње не про точ но сти и угро же не 
без бед но сти  – то су ме ста пре се ца ња су прот но усме ре них са о бра-
ћај них стру ја, тзв. кон фликт не тач ке, док се на ме сти ма из ли ва ња 
или ули ва ња са о бра ћај не стру је истог сме ра, тзв. ко ли зи о не тач ке.

На сли ци 2-03 овог при ло га при ка за ни су ка рак те ри стич ни 
ти по ви кон фликт них и ко ли зи о них та ча ка за рас кр сни це са пре-
се ца њем са о бра ћај них стру ја и за кру жне рас кр сни це. Ка рак те ри-
сти ка кру жних рас кр сни ца је то да су из бег ну те кон флик те тач ке 
и ти ме бит но сма њен ри зик са ста но ви шта без бед но сти во жње. 
Кон фликт не тач ке на по вр шин ским рас кр сни ца ма на ста ју ка да се 
пре се ца ток во зи ла са би ци кли сти ма и/или пе ша ци ма.

Сли ка 2-03:  Ка рак те ри стич ни ти по ви кон фликт них и ко ли зи о них 
та ча ка на по вр шин ским рас кр сни ца ма.

Про стор ни рас по ред кон фликт них и ко ли зи о них та ча ка ко ји 
про ис ти че из вр сте и ти па по вр шин ске рас кр сни це утвр ђу је се ње-
ним гра ђе вин ским ре ше њем. На сли ци 2-04 при ка зан је рас по ред 
тих та ча ка за че тво ро кра ке (укр шта ји) и тро кра ке (при кључ ци) 
рас кр сни це. Основ ни прин цип у про јек то ва њу рас кр сни ца, због 
про точ но сти и без бед но сти са о бра ћа ја, је сте огра ни ча ва ње бро ја 
укр сних пра ва ца на че ти ри, а при кључ них пра ва ца на три, па ако 
по сто ји ве ћи број укр сних пра ва ца ну жна је де ком по зи ци ја чво ра 
на ве ћи број рас кр сни ца ( тач ка 2.2. овог при ло га).

Сли ка 2-04:  Рас по ред и број пре сеч них (кон фликт них), улив них и 
из лив них (ко ли зи о них) та ча ка на ван град ској че тво ро-
кра кој и тро кра кој по вр шин ској рас кр сни ци.

2.1.3. Са о бра ћај но оп те ре ће ње

За про јек то ва ње по вр шин ских рас кр сни ца ме ро дав на са о-
бра ћај на оп те ре ће ња у скла ду су са са о бра ћај ним оп те ре ће њи ма 
де фи ни са ним у тач ки 6, од но сно 6.2. при ло га 1  – Функ ци о нал-
на кла си фи ка ци ја ван град ских пу те ва, про то ку ме ро дав ног ча са, 
утвр ђе на ве ри фи ко ва ним ме то да ма за ана ли зу и прог но зу са о бра-
ћај ног оп те ре ће ња. Ме ро дав на са о бра ћај на оп те ре ће ња за про јек-
то ва ње по вр шин ских рас кр сни ца раш чла њу ју се по са о бра ћај ним 
стру ја ма с де таљ ном струк ту ром по вр ста ма во зи ла (сли ка 2-05). 
Ме ро дав ни па ра ме тар за про јек то ва ње по вр шин ских рас кр сни ца 
де фи ни ше се про грам ским усло ви ма и ни во услу ге рас кр сни це 
(НУР), ко ји мо ра би ти истог ни воа као и за де о ни це из ме ђу рас-
кр сни ца. Из у зет но, у ре кон струк ци ји или ре ха би ли та ци ји мо же се 
при хва ти ти и за је дан сте пен ни жи ни во услу ге.

Сли ка 2-05:  Са бра ћај на сли ка то ко ва на по вр шин ској рас кр сни ци: 
а) са пре се ца њем са о бра ћај них стру ја; 
б) с кру жним то ком са о бра ћа ја.

2.1.4. Ме ро дав не бр зи не у про јек то ва њу  

У про јек то ва њу по вр шин ских рас кр сни ца по ла зи се од ме-
ро дав не про јект не бр зи не (сред ње про јект не бр зи не), Vpsr (ре зул-
ту ју ћи про фил про јект не бр зи не, под руч ја ма кро ло ка ци је рас кр-
сни це).



За по вр шин ске рас кр сни це с пре се ца њем са о бра ћај них стру-
ја ме ро дав на је про јект на бр зи на рас кр сни це  – Vras. ≈ 0,8 Vpsr, 
ко ја из но си:

Vpsr – Vras ≤ 20 km/h.
Ме ро дав на бр зи на за ди мен зи о ни са ње и про ве ру при ме ње-

них еле ме на та по вр шин ске рас кр сни це тре ба да се на ла зи у на-
пред на ве де ним гра ни ца ма, пр вен стве но ра ди без бед но сти во жње 
и тре ба је за о кру жи ти на це лих 10 km/h. Та ко се обез бе ђу је ускла-
ђе ност и хо мо ге ност бр зи на на де о ни ци тра се пу та с по вр шин ском 
рас кр сни цом и про јект ни еле мен ти рас кр сни це се ди мен зи о ни шу 
с ви со ким ни во ом си гур но сти.

За кру жне по вр шин ске рас кр сни це, на ма кро ни воу, ва же 
слич ни прин ци пи у по гле ду де фи ни са ња ме ро дав не бр зи не рас кр-
сни це  – Vras.kru ga ≈ 0,5(0,4) Vpsr, као и за рас кр сни це са пре се-
ца њем са о бра ћај них стру ја, али се ту као до ми нан тан па ра ме тар 
хо мо ге но сти бр зи на ја вља раз ли ка бр зи на ули ва ња/из ли ва ња у 
од но су на бр зи ну у кру гу ко ја не тре ба да је ве ћа од 10, од но сно 
15 km/h (мак си мал на раз ли ка 20 km/h), тач ка 4.1.3.1. овог при ло га.

Сви еле мен ти по вр шин ских рас кр сни ца ди мен зи о ни шу се 
пре ма Vras, из у зев зах те ва не пре глед но сти (Pzp) ко ја се од ре ђу је 
пре ма Vp. Оп шти при каз то ка ме ро дав них бр зи на у под руч ју по-
вр шин ских рас кр сни ца дат је на сли ци 2-06 овог при ло га.

Сли ка 2-06:  Оп шти при каз ме ро дав них бр зи на у про јек то ва њу по-
вр шин ских рас кр сни ца.

2.1.5. Ме ро дав на во зи ла

По вр шин ске рас кр сни це мо ра ју обез бе ди ти про лаз свим вр-
ста ма ме ро дав них во зи ла, ко ја се као ме ро дав на де фи ни шу за про-
јек то ва ње по је ди них пут них по те за (де о ни ца) у скла ду с при ло гом 
1  – Функ ци о нал на кла си фи ка ци ја ван град ских пу те ва и при ло гу 2 
 – Тра са ван град ских пу те ва. За са о бра ћај не стру је ле во и де сно де-
фи ни ше се ме ро дав но во зи ло ко ме се га ран ту ју нор мал ни усло ви 
за скре та ње, док се за во зи ла ве ћих ди мен зи ја про ве ра ва ју усло ви 
за ми ни мал ну про ход ност. Пре ма на ве де ној тех нич кој ре гу ла ти ви, 

де фи ни са на су од го ва ра ју ћа  – ме ро дав на во зи ла за кон крет ну ка-
те го ри ју пу та (да љин ски, ве зни, са бир ни и при ступ ни пут) за ко ја 
се мо ра ју обез бе ди ти усло ви про ход но сти у скла ду с тач ком 3.5.3. 
овог при ло га.

Ме ро дав но во зи ло за про јек то ва ње и об ли ко ва ње еле ме на та 
по вр шин ских рас кр сни ца де фи ни ше се за ви сно од функ ци о нал ног 
ти па пу та и од уче ста ло сти во зи ла у ме ро дав ном ча су за ди мен зи-
о ни са ње.

На сли ци 2-07 овог при ло га да та су ме ро дав на во зи ла за ви-
сно од ка те го ри је пу та.

Сли ка 2-07:  Ме ро дав на во зи ла за про јек то ва ње и об ли ко ва ње еле-
ме на та на по вр шин ским рас кр сни ца ма.

2.2. Кри те ри ју ми за про јек то ва ње

Про јек то ва ње по вр шин ских рас кр сни ца об у хва та низ ве о ма 
сло же них ме то да, по сту па ка и про це ду ра у ци љу фор ми ра ња оп-
ти мал ног ре ше ња за при род на и ство ре на огра ни че ња уз ми ни мум 
ин ве сти ци о на ула га ња (гра ђе ње и одр жа ва ње), мак си мум про точ-
ност и без бед ност са о бра ћа ја и ми ни мум еко ло шких по сле ди ца. 
Сто га, ве о ма је ва жно да се де фи ни са ни кри те ри ју ми, по је ди нач но 
и скуп но, у про це су про јек то ва ња и об ли ко ва ња до след но по шту ју 
и да се, кад год је то мо гу ће из ра зе на осно ву по је ди нач них по ка-
за те ља ко ји мо гу по слу жи ти као ре ле вант ни па ра ме три за вред но-
ва ње ва ри јант них ре ше ња. Од сту па ње од на ве де них кри те ри ју ма 
мо ра би ти те мељ но обра зло же но тех нич ким, еко ном ским и об ли-
ков ним ана ли за ма, ува жа ва ју ћи ни во про јек та и зна чај укр сних 
(при кључ них) пра ва ца.

2.2.1. Усло ви ло ка ци је

Про јек то ва ње по вр шин ских рас кр сни ца по чи ње на осно ву 
де фи ни са них про грам ских усло ва и про јект ног за дат ка за про јек те 
но во град ње, ре кон струк ци је или ре ха би ли та ци је, би ло да се ра ди 
о рас кр сни ци (рас кр сни ца ма) као са став ном де лу де о ни це пу та и/
или пут ног по те за, би ло да се ра ди о изо ло ва ном про јек ту рас кр-
сни це као по себ ном објек ту. Из бор ма кро и ми кро ло ка ци је, као и 
утвр ђи ва ње про стор них од но са укр сних (при кључ них) пра ва ца у 
скла ду с ме ро дав ним са о бра ћај ним оп те ре ће њем и њи хо вом зна-
ча ју у пут ној мре жи пред ста вља по ла зну ак тив ност у про јек то ва-
њу по вр шин ских рас кр сни ца.

По вр шин ска рас кр сни ца мо ра да бу де са гле дљи ва са глав ног 
прав ца нај ма ње с да љи не из о штре не ви зу ре пре глед но сти: Pip = 
3Vp. Тај услов ис кљу чу је де о ни це са не до вољ ном пре глед но шћу, 
као што су хо ри зон тал не кри ви не ра ди ју са R < 2Rmin. То зна чи да 
се као по вољ не ло ка ци је са ста но ви шта еле ме на та хо ри зон тал не 
про јек ци је пу та (си ту а ци о ни план) мо гу сма тра ти де о ни це у прав-
цу, де о ни це на под руч ју ин флек си је пре ла зних кри ви на и де о ни-
це хо ри зон тал них кри ви на ра ди ју са ве ћег или јед на ког дво стру-
кој вред но сти ми ни мал ног ра ди ју са. Гра фич ки при каз по доб но сти 
ми кро ло ка ци је рас кр сни це у си ту а ци о ном пла ну дат је на сли ци 
2-08а овог при ло га.

Са ста но ви шта еле ме на та вер ти кал не про јек ци је (по ду жни 
про фил) као не по вољ на ло ка ци ја се мо же сма тра ти она на ко јој су 
по ду жни на ги би глав ног прав ца (ГП) ве ћи од ± 3 % (мак си мал но 
± 4 %). Исто ва жи и за кон век сне вер ти кал не кри ви не ра ди ју са за-
о бље ња ма њег од че тво ро стру ке вред но сти ми ни мал ног ра ди ју са, 
од но сно за кон кав не вер ти кал не кри ви не ра ди ју са ма њег од дво-
стру ке вред но сти ми ни мал ног ра ди ју са, као што је при ка за но на 
сли ци 2-08б овог при ло га.



За еле мен те спо ред ног прав ца (СП) ва жно је ис та ћи да се 
ње гов по ду жни на гиб у зо ни рас кр сни це фор ми ра пре ма по преч-
ном на ги бу глав ног прав ца ко ји тре ба да обез бе ди ефи ка сно оти-
ца ње по вр шин ских во да с ко ло во за рас кр сни це и да не тре ба да је 
ма њи од 1,5 %.

Сли ка 2-08:  Усло ви за из бор ло ка ци је по вр шин ске рас кр сни це у си-
ту а ци о ном пла ну и по ду жном про фи лу.

Укр штај, од но сно при кљу чак спо ред ног пу та тре ба да бу де 
из ве ден управ ним во ђе њем осо ви не спо ред ног прав ца (СП), би-
ло да се ра ди о рас кр сни ца ма са пре се ца њем са о бра ћај них стру ја, 
би ло да се ра ди о кру жним рас кр сни ца ма, као што је при ка за но на 
сли ци 2-09 овог при ло га. Ти ме се по сти жу нај кра ће пу та ње во зи-
ла кроз кон фликт ну (ко ли зи о ну) зо ну и ства ра ју усло ви за бо љу 
пре глед ност. За оства ре ње тог ци ља до ла зи у об зир и при нуд на 
де ви ја ци ја спо ред ног прав ца. Она се пре по ру чу је јер се ти ме по-
сти жу два бит на ефек та: пр во, при нуд но се сма њу је бр зи на во зи ла 
са спо ред ног пут ног прав ца, што је зна чај но са ста но ви шта без-
бед но сти во жње и дру го, на под руч ју де ви ја ци је ла ко се из во де по-
треб на про ши ре ња, а да се при то ме одр жи кон ти ну и тет ивич них 
ли ни ја.

На рас кр сни ца ма с кру жним то ком по треб на је цен трал на си-
ме три ји кру жне рас кр сни це укљу чу ју ћи и зо не из ли ва/ули ва да би 
се обез бе ди ли рав но прав ни усло ви за све то ко ве, што је по ла зни 
кон цепт та квих рас кр сни ца.

Угао пре се ка тре ба да бу де око 90 °, уз до зво ље на од сту па ња 
од ± 10° (сли ка 2-09).

Ра ди про точ но сти и без бед но сти по вр шин ских рас кр сни ца 
број при кључ них пра ва ца се огра ни ча ва на три (тро кра ка рас кр-
сни ца), од но сно број укр сних пра ва ца на че ти ри (че тво ро кра ка 

рас кр сни ца). У стан дард ним усло ви ма фор ми ра ња мре же ван град-
ских пу те ва и уз по што ва ње на че ла хи је рар хиј ског устрој ства мре-
же ста во ви о огра ни че њу бро ја при кључ них (укр сних) пра ва ца се 
под ра зу ме ва ју. Кад год ни је мо гу ће при ме ни ти на ве де ни прин цип, 
тј. ка да има ве ћи број укр сних (при кључ них) пра ва ца, нео п ход но 
је де ком по но ва ти та кав чвор и фор ми ра ти две или ви ше по вр шин-
ских рас кр сни ца пре ма из не тим ста во ви ма. Тај прин цип до след но 
је спро ве ден на сли ци 2-10 овог при ло га, где је за раз ли чи те дис-
по зи ци је рас кр сни ца с по ве ћа ним бро јем при кључ них (укр сних) 
пра ва ца из ло же но ви ше ва ри јант них ре ше ња мо гу ће де ком по зи-
ци је. Ко је ће се ва ри јант но ре ше ње при ме ни ти у кон крет ном слу-
ча ју за ви си од зна ча ја укр сних (при кључ них) пра ва ца у мре жи и 
ме ро дав ног са о бра ћај ног оп те ре ће ња рас кр сни це по де фи ни са ним 
прав ци ма. Ако ни је мо гу ће из вр ши ти де ком по зи ци ју (због раз ли-
чи тих про стор них и/или функ ци о нал них огра ни че ња) и при ме ни-
ти рас кр сни це са пре се ца њем са о бра ћај них стру ја, мо гу ће је ре-
ше ње оства ри ти при ме ном кру жне рас кр сни це ве ли ког преч ни ка, 
чи ји су ге о ме триј ски еле мен ти да ти у тач ки 4.6. овог при ло га.

По себ но се ис ти че да ор га ни за ци ја про сто ра и пра ви ла ре-
гу ла ти ве по вр шин ских рас кр сни ца тре ба да бу ду оства ре на јед но-
став ним, ло гич ним и по мо гућ но сти уни форм ним сред стви ма ко ја 
су пре глед на и ја сна за све ко ри сни ке да би се оства ри ли мак си-
мал ни ефек ти ве за ни за про точ ност и без бед ност са о бра ћа ја.

У по гле ду еко ло шких зах те ва ре ше ње се пр вен стве но по сти-
же од го ва ра ју ћим пла нер ским и про јект ним ре ше њи ма у скла ду 
са усло ви ма и огра ни че њи ма, али и уз при ме ну нео п ход них ме ра 
тех нич ке за шти те кад год су вред но сти за га ђе ња ве ће од за ко ном 
про пи са них.

Сли ка 2-09:  При ме ри ло шег и ис прав ног во ђе ња спо ред ног пут ног 
прав ца у зо ни рас кр сни це.



Сли ка 2-10:  При ме ри про стор ног уре ђе ња (де ком по зи ци је) пре сеч-
них (укр сних) пра ва ца ра ди фор ми ра ња тип ских по вр-
шин ских рас кр сни ца.

2.2.2. Од сто ја ње рас кр сни ца – кон тр о ла при сту па

По вр шин ске рас кр сни це тре ба ло ци ра ти та ко да оп ти мал но 
за до во ље функ ци о нал не зах те ве од ви ја ња са о бра ћа ја на рас кр сни-
ци, али исто та ко и уз ува жа ва ње зах те ва про точ но сти и без бед-
но сти са о бра ћа ја укр сних (при кључ них) пра ва ца на ма кро ни воу. 
Из ме ђу две су сед не рас кр сни це тре ба обез бе ди ти де о ни це за пре-
ти ца ња и са мим тим ус по ста ви ти и ло гич ну ве зу функ ци о нал них 
зах те ва са о бра ћа ја и ор га ни за ци је про сто ра (на ме на по вр ши на) 
у ути цај ној зо ни пу та. То зна чи да ре гу ла ци о ни план пу та тре ба 
да об у хва ти про стор знат но ши ри од по ја са екс про при ја ци је и да 
укљу чи и све ур ба ни стич ке и гра ђе вин ске ак тив но сти у не по сред-
ној зо ни по ја са кон тро ли са не из град ње (сли ка 2-11 овог при ло га) 
да би се обез бе ди ла од го ва ра ју ћа кон тро ла при сту па на основ ној 
пут ној мре жи др жав них пу те ва I, од но сно II ре да.

Сли ка 2-11:  Ше мат ски при каз прин ци пи јел не ор га ни за ци је кон-
тро ле при сту па на пут ну мре жу ви шег ре да.

По што ва ње хи је рар хиј ског прин ци па уре ђе ња пут не мре же 
је дан је од нај ва жни јих чи ни ла ца ко јим се обез бе ђу је зах те ва ни 
ни во услу ге и уна пре ђу је без бед ност са о бра ћа ја. Вред но сти ми-
ни мал ног од сто ја ња рас кр сни ца и/или по је ди нач них при кљу ча ка 
да те су у та бе ли 2-01 овог при ло га и оне су ап со лут ни ми ни мум 
ко ји тре ба при ме њи ва ти са мо из у зет но.

Та бе ла 2-01:  Ми ни мал но од сто ја ње по вр шин ских рас кр сни ца и/
или по је ди нач них при кљу ча ка на ван град ској пут ној 
мре жи.

Vri (km/h) 50 60 70 80 90 100
min Lras (m) 150 180 210 240 270 300

Ми ни мал но од сто ја ње рас кр сни ца под ра зу ме ва је од сто ја ње 
од крај ње тач ке функ ци о нал ног под руч ја јед не рас кр сни це до по-
чет не тач ке функ ци о нал ног под руч ја сле де ће рас кр сни це.

За де таљ ни ју ана ли зу кон тро ле при сту па нео п ход но је из ра-
ди ти по себ на тех нич ка упут ства у ко ји ма би се де фи ни са ли сви 
ре ле вант ни тех нич ки, прав ни и еко ном ски аспек ти тог про бле ма и 
стан дар ди зо ва ла од го ва ра ју ћа ре ше ња. За по је ди нач не при кључ ке 
при ме њу ју се ре ше ња за по вр шин ске рас кр сни це  – Тип 1, а за ве-
ћа са о бра ћај на оп те ре ће ња и/или уче шћа те рет них во зи ла  – Тип 2 
(тач ка 3.5.4, сли ка 3-16 овог при ло га).

2.2.3. Без бед ност

Да би по вр шин ска рас кр сни ца ис пу ни ла зах те ве без бед но-
сти, она мо ра би ти:

1. бла го вре ме но уоче на;
2. са гле дљи ва и схва тљи ва;
3. пре глед на;
4. при клад на за во жњу, од но сно про ход на за ме ро дав на во зи-

ла у то ку.
На ве де ни прин ци пи се мо ра ју про ве ра ва ти од утвр ђи ва ња 

ма кро ло ка ци је рас кр сни це, па до ана ли зе про ход но сти по је ди нач-
них во зи ла за де фи ни са ну ге о ме три ју еле ме на та рас кр сни це.

Би ло да се ра ди о про јек то ва њу но вих рас кр сни ца или о ре-
кон струк ци ји, од но сно ре ха би ли та ци ји по сто је ћих рас кр сни ца, 
мо ра се стал но про ве ра ва ти без бед ност у свим фа за ма из ра де про-
јект не до ку мен та ци је, као и при ли ком тех нич ког пре гле да и утвр-
ђи ва ња нул тог ста ња као осно ве за до би ја ње упо треб не до зво ле 
пу та, од но сно по је ди нач не рас кр сни це.

Кључ ни еле мен ти ко ји ути чу на про јект на ре ше ња је су усло-
ви спољ не и уну тра шње пре глед но сти по вр шин ске рас кр сни це, 
бр зи не кре та ња во зи ла кроз рас кр сни цу, еле мен ти фи зич ке за шти-
те би ци кли ста и пе ша ка (ако их има у под руч ју рас кр сни це) од то-
ко ва во зи ла, ефи ка сно оти ца ње и при ку пља ње по вр шин ских во да 
с ко ло во за и ефи ка сно од во ђе ње при бре жних и под зем них во да.

За успе шно и без бед но функ ци о ни са ње по вр шин ске рас кр-
сни це, нео п ход но је да то ко ви ко ји при ла зе рас кр сни ци, за ви сно 
од са о бра ћај ног оп те ре ће ња, бу ду раш чла ње ни на са о бра ћај не 
стру је  (пра во, ле во, де сно). Са о бра ћај не стру је тре ба да бу ду фи-
зич ки ка на ли са не на од ре ђе не пу та ње у под руч ју кон фликт них и 
ко ли зи о них та ча ка. Раш чла ња ва ње и ка на ли са ње су основ ни за-
да ци у ор га ни за ци ји са о бра ћај ног про сто ра и они се ре ша ва ју на 
ши рем под руч ју рас кр сни це (сли ка 2-12 овог при ло га).

Функ ци о нал но под руч је по вр шин ске рас кр сни це об у хва та зо-
не пер цеп ци је, пре стро ја ва ња, по стро ја ва ња, кон флик та (ко ли зи је) 
и убр за ва ња и ше мат ски је при ка за но на сли ци 2-12 овог при ло га.

Зо на пер цеп ци је је зо на у ко јој во зач, у скла ду са иза бра ним 
пу тем (тј. пра во, ле во или де сно), са гле да ва за дат ке и усло ве кре-
та ња кроз рас кр сни цу на осно ву оп штих пра ви ла во жње и од го ва-
ра ју ће са о бра ћај не сиг на ли за ци је сме ште не у тој зо ни. Ду жи на те 
зо не је 2 –4 се кун де во жње бр зи ном Vras. 

Зо на пре стро ја ва ња по чи ње хо ри зон тал ном и вер ти кал ном 
сиг на ли за ци јом ко јом се да ју оба ве ште ња о ти пу рас кр сни це и 
рас по де ли ко ло во зне по вр ши не на са о бра ћај не стру је. У тој зо ни 
во за чи би ра ју во зну или ма ни пу ла тив ну тра ку и сма њу ју бр зи ну 
кре та ња, од но сно гру пи шу се са о бра ћај не стру је по тен ден ци ја ма.

Зо на по стро ја ва ња је прет про стор рас кр сни це у ко ме су во-
зи ла раз вр ста на по са о бра ћај ним стру ја ма у ре ду ко јим ће про ћи 
кроз рас кр сни цу.

Кон фликт на (ко ли зи о на) зо на об у хва та не по сре дан про-
стор рас кр сни це, тј. по вр ши ну за јед нич ку за оба пре сеч на прав ца 
на ко јој се мо гу су ко би ти пре сеч не стру је во зи ла, пе ша ка и/или 
би ци кли ста. Кру жне рас кр сни це има ју кон фликт ну зо ну са мо са 
пе шач ким (би ци кли стич ким) пре сеч ним то ко ви ма док је кру жни 
ко ло воз у су шти ни ко ли зи о на зо на где се ја вља ју ули ви и из ли ви и 
ма не ври пре пли та ња на ве ли ким кру жним рас кр сни ца ма.

Зо на убр за ва ња на ла зи се не по сред но иза по вр шин ске рас-
кр сни це. У тој зо ни во зи ла убр за ва ју до вред но сти до зво ље не бр-
зи не кре та ња де о ни цом, па је ње на ду жи на про мен љи ва.



Сли ка 2-12: Функ ци о нал но под руч је по вр шин ских рас кр сни ца. 

2.2.4. Ни во услу ге и про пу сна моћ

За по вр шин ске рас кр сни це ван град ске пут не мре же оба ве зна 
је про ве ра ни воа услу ге и про пу сне мо ћи. Она под ра зу ме ва де-
фи ни са ње по треб них по ка за те ља за све ко ри сни ке по по ступ ку и 
кри те ри ју ми ма ко ји ће би ти де фи ни са ни по себ ним пра те ћим тех-
нич ким упут стви ма за сно ва ним на ино стра ним и до ма ћим са зна-
њи ма и екс пе ри мен тал ним ис тра жи ва њи ма. Док се не утвр де та 
упут ства, про ве ре и са о бра ћај но ди мен зи о ни са ње тре ба вр ши ти 
по не ком од ве ри фи ко ва них по сту па ка ана ли за ко је се при ме њу ју 
у европ ским и/или ва не вроп ским зе мља ма уз кри тич ки осврт на 
слич но сти и раз ли ке ко ји про ис ти чу из усло ва од ви ја ња са о бра-
ћа ја.

2.2.5. Еко ло шке по сле ди це

Про јек то ва ње по вр шин ске рас кр сни це (по је ди нач но и/или у 
скло пу тра се пу та), као и сло бод не де о ни це под ле же свим про ве-
ра ма и ана ли за ма у скла ду са усво је ном ме то до ло ги јом про јек то-
ва ња ван град ских пу те ва, као и са ва же ћом за кон ском и тех нич ком 
ре гу ла ти вом из обла сти за шти те жи вот не сре ди не.

2.2.6. Ин ве сти ци о на ула га ња

Као и за дру ге гра ђе вин ске про јек те, та ко и за про јек те по-
вр шин ских рас кр сни ца тре ба за ми ни мум ин ве сти ци о них ула га ња 
до би ти што је мо гу ће ви ши ква ли тет про јек та и про јект них ре ше-
ња, укљу чу ју ћи тро шко ве гра ђе ња и тро шко ве одр жа ва ња.

По себ но је зна чај но ис та ћи да за про јек то ва ње по вр шин ских 
рас кр сни ца ва же исти усло ви у по гле ду пре ци зно сти ис ка зи ва ња 
тро шко ва за ви сно од фа зе из ра де про јект не до ку мен та ци је, као и 
за сло бод не де о ни це ван град ских пу те ва, пре ма при ло гу 2  – Тра са 
ван град ских пу те ва.

2.3. Усло ви при ме не

По вр шин ске рас кр сни це де ле се у две гру пе: рас кр сни це 
са пре се ца њем са о бра ћај них стру ја и кру жне рас кр сни це. Из бор 
од ре ђе не гру пе рас кр сни ца за ви си од функ ци о нал ног ран га при-
кључ них пра ва ца, усло ва то ка на глав ном прав цу, оп те ре ће ња при-
кључ них пра ва ца, про пу сне мо ћи, гу би та ка вре ме на на рас кр сни-
ци, без бед но сти во жње и за у зи ма ња про сто ра.

2.3.1. Про стор на огра ни че ња

Про стор на огра ни че ња за про јек то ва ње по вр шин ских рас кр-
сни ца мо гу би ти дво ја ка: при род на и ство ре на. Ако се раз ма тра ју 
при род на огра ни че ња, пре вас ход но се мо ра ју ана ли зи ра ти то по-
граф ска, ге о тех нич ка, хи дро ло шка, хи дро гра фа ска и кли мат ска 

огра ни че ња, као и огра ни че ња про ис те кла из усло ва и за шти те 
жи вот не сре ди не. Ство ре на огра ни че ња об у хва та ју на ме ну по вр-
ши на и ко ри шће ње зе мљи шта, са о бра ћај ну и ин фра струк тур ну 
осно ву и про стор не пла но ве ко ји ма се уре ђу је раз вој ши рег окру-
же ња за план ски пе ри од од 20 го ди на.

Основ ни до ку мент ко ји тре ба фор ми ра ти у по чет ним фа за ма 
из ра де про јект не до ку мен та ци је за про јек то ва ње по вр шин ске рас-
кр сни це је сте Син те зна кар та (план) огра ни че ња, у ко јем се јед но-
знач но де фи ни шу под руч ја по вољ на за бу ду ћу из град њу, услов но 
по вољ на или пак не по вољ на за да љу гра ђе вин ску ак тив ност. На 
осно ву тог до ку мен та пред у зи ма ју се да ље про јек тант ске ак тив но-
сти у по гле ду за до во ље ња функ ци о нал них, кон струк тив них и об-
ли ков них зах те ва за про је кат по вр шин ске рас кр сни це.

План ски пе ри од за ко ји се про јек ту је обје кат (но во град-
ња, ре кон струк ци ја, ре ха би ли та ци ја) де фи ни сан је у при ло гу 1  – 
Функ ци о нал на кла си фи ка ци ја пу те ва и при ло гу 2  – Тра са ван град-
ских пу те ва.

2.3.2. Кри те ри ју ми за из бор по вр шин ске рас кр сни це 

У по чет ним фа за ма кон цеп циј ских ана ли за ре ше ња тре ба 
утвр ди ти оп ти ма лан пред лог за од ре ђе ну ка те го ри ју по вр шин ске 
рас кр сни це на осно ву кри те ри ју ма упо ре ђе ња де фи ни са ним на 
сли ци 2-13 овог при ло га.

По ред оп штих па ра ме та ра за из бор по вољ ни је ва ри јан те на-
ве де не кри те ри ју ме тре ба из ра зи ти по мо ћу нов ча них и/или ну ме-
рич ких по ка за те ља да би од лу ка о од ре ђе ној ка те го ри ји рас кр сни-
це би ла што по у зда ни ја.

Сли ка 2-13:  Кри те ри ју ми за из бор од го ва ра ју ће гру пе по вр шин-
ских рас кр сни ца.

2.3.3. Ал го ри там про јек то ва ња по вр шин ских рас кр сни ца

Про цес про јек то ва ња по вр шин ских рас кр сни ца на ван град-
ској пут ној мре жи за сни ва се на пре ци зно утвр ђе ној хи је рар хи ји 
про це са: ге не рал ног, од идеј ног и глав ног про јек та до ар хив ског 
про јек та, по ис тој ло ги ци као и за сло бод не де о ни це тра са. У окви-
ру Ме то до ло ги је про јек то ва ња пу те ва, де фи ни са не су основ не ак-
тив но сти про це са, док је на сли ци 2-14 овог при ло га при ка за на 
ал го ри там ска струк ту ра за ге не рал ни и идеј ни про је кат, с об зи ром 
на чи ње ни цу да се су штин ски про бле ми про јек то ва ња рас кр сни ца 
ре ша ва ју упра во на ни воу кон цеп ци је и функ ци је ко ји ма је по-
све ћен ал го ри там.



Сли ка 2-14:  Ал го ри там про јек то ва ња по вр шин ских рас кр сни ца на 
ни воу ге не рал ног и идеј ног про јек та.

3. РАС КР СНИ ЦЕ СА ПРЕ СЕ ЦА ЊЕМ СА О БРА ЋАЈ НИХ СТРУ ЈА

Рас кр сни це са пре се ца њем са о бра ћај них стру ја пред ста вља ју 
по себ ну гру пу по вр шин ских рас кр сни ца, као што је де фи ни са но 
у по гла вљу 2. Ту гру пу рас кр сни ца ка рак те ри ше ја сна де тер ми на-
ци ја глав ног и спо ред ног прав ца и по сто ја ње кон фликт них и ко-
ли зи о них та ча ка не за ви сно од то га да ли се ра ди о при кључ ци ма 
или укр шта ји ма. Те рас кр сни це на ван град ској пут ној мре жи фор-
ми ра ју се као са мо стал ни објек ти или се на ла зе у скло пу де ни-
ве ли са них рас кр сни ца ни жег функ ци о нал ног ни воа на спо ред ном 
укр сном прав цу.

3.1. Ти по ло ги ја

Ти по ло ги ја по вр шин ских рас кр сни ца са пре се ца њем са о бра-
ћај них стру ја за сни ва се на основ ном кри те ри ју му функ ци о нал ног 
ни воа рас кр сни це, у скла ду с кла си фи ка ци јом ван град ских пу те ва 
(сли ка 3-01 овог при ло га), хи је рар хи ји у пут ној мре жи, са о бра ћај ном 
оп те ре ће њу и ра чун ској бр зни де о ни це глав ног прав ца (сли ка 3 02).

На ди ја гра му Vr  – Qmer (сли ка 3-02 овог при ло га) из дво је на 
су три ка рак те ри стич на под руч ја ко ји ма од го ва ра ју од ре ђе ни гра ђе-
вин ски ти по ви, ко ји су де таљ но об ра ђе ни у на став ку овог по гла вља.

Осим кри те ри ју ма на ве де них у по гла вљу 2 овог при ло га 
(спољ ни усло ви за фор ми ра ње рас кр сни це), у про јект ној раз ра ди 
мо ра би ти ува жен прин цип стро ге функ ци о нал но сти свих при ме-
ње них еле ме на та и де та ља и ра ци о нал но де фи ни са ње и об ли ко ва-
ње при сту па рас кр сни ци и са ме кон фликт не зо не.

Про јек то ва ње рас кр сни ца са пре се ца њем са о бра ћај них стру-
ја и њи хо во про стор но об ли ко ва ње по чи ва на сле де ћим по ла зним 
по став ка ма:

1. Број при кључ них пра ва ца се огра ни ча ва на три или че ти ри 
(тро кра ке или че тво ро кра ке рас кр сни це), по сто ја ње ви ше од че ти-
ри при кључ на прав ца ре ша ва се пре у ре ђе њем мре же (тач ка 2.2.1 
овог при ло га);

2. Угао пре се ца ња при бли жан пра вом углу;
3. Нео п ход но је раз вр ста ва ти при кључ не прав це на глав ни 

(ГП) и спо ред ни (СП) уз по тре бан ни во са о бра ћај не сиг на ли за ци-
је (хо ри зон тал не, вер ти кал не и пу то ка зне);

4. Све са о бра ћај не стру је раз вр ста ва ју се у при мар не (то ко ви 
пра во) и се кун дар не (скре та ња ле во и де сно); рас кр сни це на ко ји-
ма су при мар ни то ко ви у скре та њу (ле во и/или де сно) спе ци фич на 
су ре ше ња ко ја су при хва тљи ва са мо ако се ин тер вен ци ја ма у мре-
жи не мо же ис пу ни ти по ла зни зах тев и/или као етап но ре ше ње;

5. Еле мен ти за при мар не са о бра ћај не стру је, од но сно то ко-
ве пра во мо ра ју омо гу ћи ти ре ла тив ни кон ти ну и тет у од но су на 
еле мен те де о ни це (по преч ни про фил, си ту а ци о ни и ни ве ла ци о ни 
план), пре све га у по гле ду бро ја и ши ри не во зних тра ка и бр зи на 
кре та ња во зи ла кроз под руч је рас кр сни це;

6. За јед нич ка по вр ши на, од но сно кон фликт на зо на тре ба да 
бу де што је мо гу ће ма ња с ја сним усло ви ма ње ног ко ри шће ња и 
де фи ни са ним тра јек то ри ја ма во зи ла.

Сли ка 3-01:  Ти по ви по вр шин ских рас кр сни ца са пре се ца њем са о-
бра ћај них стру ја за ви сно од функ ци о нал не кла си фи-
ка ци је укр сних (при кључ них) пра ва ца. 

Сли ка 3-02:  Ти по ви по вр шин ских рас кр сни ца са пре се ца њем са о-
бра ћај них стру ја  за ви сно од ме ро дав ног са о бра ћај-
ног оп те ре ће ња и ра чун ске бр зи не глав ног прав ца 
(ГП).



На ве де ни ти по ви рас кр сни ца (1, 2, 3) за сни ва ју се на основ-
ном кри те ри ју му функ ци о нал ног ни воа рас кр сни це ко ји је ускла-
ђен са ни во ом раш чла ње ња и ка на ли са ња са о бра ћај них стру ја у 
зо ни при сту па рас кр сни ци при кључ них пра ва ца и уре ђе њу кон-
фликт не зо не.

Има ју ћи у ви ду да су те рас кр сни це не се ма фо ри зо ва не, од но-
сно да се ле во и де сно скре та ње оба вља у вре мен ским пра зни на ма 
глав ног, од но сно спо ред ног прав ца, то се и из бор ти па рас кр сни-
це мо ра за сни ва ти на оства ри ва њу зах те ва ног ни воа без бед но сти и 
пла ни ра ног ни воа услу ге.

Оства ре ње на ве де них ста во ва о раш чла ње њу и ка на ли са њу 
зах те ва да се про ши ри ко ло воз на при сту пи ма рас кр сни ци и да се 
при ме не остр ва (хо ри зон тал на сиг на ли за ци ја на глав ном прав цу и 
фи зич ко из два ја ње на спо ред ном прав цу) за усме ра ва ње са о бра-
ћај них стру ја што бит но ути че на раз ме ре рас кр сни це и ве ли чи ну 
ин ве сти ци о них ула га ња.

Основ ни ти по ви по вр шин ских рас кр сни ца са пре се ца њем са-
о бра ћај них стру ја са ни во ом ка на ли са ња са о бра ћај них то ко ва при-
ка за ни су на сли ци 3-03 овог при ло га.

Сли ка 3-03:  Основ ни ти по ви по вр шин ских рас кр сни ца са пре се ца-
њем са о бра ћај них стру ја.

3.2. По вр шин ска рас кр сни ца – Тип 1

Тип 1 пред ста вља нај јед ноствни ји об лик по вр шин ске рас кр-
сни це на укр шта ју (при кључ ку) дво трач них пу те ва без по себ но 
уре ђе ног при сту па, као и без ма ни пу ла тив не тра ке за ле ва скре-
та ња. При ме њу је се за из у зет но ма ли обим са о бра ћа ја ка кав је на 
при ступ ним пу те ви ма ло кал ног зна ча ја. До вољ но је да се обез бе-
ди спољ на и уну тар ња пре глед ност рас кр сни це и при ме ни од го ва-
ра ју ћа хо ри зон тал на, вер ти кал на и пут на сиг на ли за ци ја.

Де сна скре та ња с глав ног на спо ред ни пра вац и са спо ред ног 
на глав ни пра вац об ли ку ју се хо ри зон тал ном кру жном кри ви ном 
ра ди ју са ко ји омо гу ћа ва про ход ност ме ро дав ног во зи ла.

На сли ци 3-04 овог при ло га  при ка зан је Тип 1 за слу чај че-
тво ро кра ке (укр штај) и тро кра ке (при кљу чак) по вр шин ске рас кр-
сни це.

Сли ка 3-04: По вр шин ска рас кр сни ца – Тип 1.

3.3. По вр шин ска рас кр сни ца – Тип 2

Тип 2 пред ста вља не што сло же ни ји об лик по вр шин ске рас-
кр сни це у усло ви ма од ма лог до сред њег са о бра ћај ног оп те ре ће ња 
(сли ка 3-02 овог при ло га), у ко јем обим ле вих скре та ња не из но си 
ви ше од 10 % Qmer. Гра ђе вин ске ин тер вен ци је се сво де на уре ђе-
ње при сту па спо ред ног прав ца (СП) са оба ве зним остр вом ка пљи-
ча стог об ли ка за раз два ја ње са о бра ћај них стру ја за ле ва скре та ња 
с глав ног на спо ред ни, као и са спо ред ног на глав ни пра вац. По-
што се та остр ва из ра ђу ју на спо ред ном прав цу, она се гра ђе вин-
ски из два ја ју из основ ног ко ло во за да би се обез бе ди ли ква ли тет-
ни ји усло ви ка на ли са ња са о бра ћа ја. На глав ном прав цу, за ви сно 
од ме ро дав ног са о бра ћај ног оп те ре ће ња, при ступ на зо на се мо же 
дво ја ко об ли ко ва ти:

1. Ако је са о бра ћај но оп те ре ће ње ле вих скре та ња ве ће од 10 
%, ко ло воз глав ног прав ца се ши ри на 5,50 m да би се омо гу ћио 
кон ти ну ал ни про ток во зи ла на глав ном прав цу уз исто вре ме но по-
стро ја ва ње во зи ла ко ја скре ћу ле во;

2. Ако је са о бра ћај но оп те ре ће ње ле вих скре та ња ма ње од 10 
%, на глав ном прав цу се не про ши ру је ко ло воз, већ се истом во-
зном тра ком кре ћу во зи ла ко ја иду пра во и во зи ла ко ја скре ћу ле во 
с глав ног прав ца.

И у јед ном и у дру гом слу ча ју при ме њу ју се од го ва ра ју ћа хо-
ри зон тал на, вер ти кал на и пу то ка зна сиг на ли за ци ја у ци љу обез бе-
ђе ња мак си мал не без бед но сти во жње.



Ко ло воз глав ног прав ца (ГП) (слу чај 1) про ши ру је се са ши-
ри не во зне тра ке на ши ри ну 5,50 m, у скла ду с при ло гом 1  – Тра са 
ван град ских пу те ва, обо стра но си ме трич но ако је под руч је рас кр-
сни це у прав цу или у ин флек си ји, од но сно јед но стра но, на уну тра-
шњу стра ну ако је под руч је рас кр сни це у хо ри зон тал ној кри ви ни.

Де сна скре та ња на том ти пу по вр шин ске рас кр сни це из во-
де се тро цен трич ном кри вом тра го ва од но са ра ди ју са R1:R2:R3 = 
2:1:3. Цен трал ни ра ди јус R2 се од ре ђу је на осно ву угла укр шта ја 
рас кр сни це и да тог ме ро дав ног во зи ла (тач ка 3.5.3 овог при ло га). 
Про ве ру про ход но сти ме ро дав ног ти па во зи ла тре ба из вр ши ти не-
ким од ве ри фи ко ва них по сту па ка (гра фич ки и/или ну ме рич ки).

И за тај тип по вр шин ске рас кр сни це нео п ход но је обез бе ди ти 
спољ ну и уну тра шњу пре глед ност у скла ду с гра нич ним усло ви ма 
де фи ни са ним у по гла вљи ма 2 и 3 овог при ло га.

На сли ци 3-05 овог при ло га при ка зан је Тип 2 за слу чај че-
тво ро кра ке (укр штај) и тро кра ке (при кљу чак) по вр шин ске рас кр-
сни це.

Сли ка 3-05: По вр шин ска рас кр сни ца – Тип 2.

3.4. По вр шин ска рас кр сни ца – Тип 3

Тип 3 по вр шин ске рас кр сни це је нај сло же ни ји об лик и при-
ме њу је се на ве зним и да љин ским ван град ским пу те ви ма. Он 
пред ви ђа пу ни про грам гра ђе вин ског уре ђе ња и са мим тим га ран-
ту је и нај ви ши ни во без бед но сти и про точ но сти. На глав ном прав-
цу (ГП) раш чла њу ју се и ка на ли шу са о бра ћа је стру је за ле ва и де-
сна скре та ња и обез бе ђу је кон ти ну и те та ди рект них то ко ва (пра во), 
док се на спо ред ном прав цу (СП) фи зич ки ка на ли шу са о бра ћај не 
стру је из град њом ка пља стог и тро у га о ног остр ва из ван основ не 
рав ни ко ло во за.

Тип 3 рас кр сни ца при ме њу је се за укр шта је (при кључ ке) 
дво трач них пу те ва нај ви шег ран га, као и за ви ше трач не пу те ве 
(тро трач ни, че тво ро трач ни), ако обим са о бра ћа ја и зах те ва ни ни во 
без бед но сти не усло вља ва ју при ме ну де ни ве ли са них рас кр сни ца.

За ви сно од то по граф ских усло ва и при род них огра ни че ња 
мо гу се раз ли ко ва ти два ти па рас кр сни ца Тип 3: 3А и 3Б.

На рас кр сни ца ма Ти па 3А, (сли ка 3-06 овог при ло га) оба ве-
зно се фор ми ра ју по себ не тра ке за ле ва скре та ња с глав ног на спо-
ред ни пра вац за ви сно од бр зи не у рас кр сни ци Vras и ме ро дав ног 
са о бра ћај ног оп те ре ће ња Qmer. На спо ред ном прав цу се фор ми-
ра остр во фи зич ки из дво је но из основ не рав ни ко ло во за, ка пља-
стог об ли ка за раз два ја ње са о бра ћај них то ко ва ле вих стру ја. Де-
сна скре та ња с глав ног на спо ред ни пра вац ка на ли шу се до дат ном 
из лив ном тра ком кли на стог или па ра лел ног об ли ка и фор ми ра се 
по себ но тро у га о но остр во. Де сно се скре ће с спо ред ног на глав ни 
пра вац по мо ћу тро цен трич не кри ве тра го ва од но са ра ди ју са R1 : 
R2 : R3 = 2,5 : 1 : 5,5 или R1 : R2 : R3 = 2 : 1 : 3. Цен трал ни ра ди јус 
R2 се од ре ђу је на осно ву угла укр шта ја рас кр сни це и ме ро дав ног 
во зи ла (тач ка 3.5.3 овог при ло га). Про ве ру про ход но сти ме ро дав-
ног ти па во зи ла тре ба из вр ши ти не ким од ве ри фи ко ва них по сту-
па ка (гра фич ки и/или ну ме рич ки).

На сли ци 3-06 овог при ло га при ка зан је Тип 3 за че тво ро кра-
ку (укр штај) и тро кра ку (при кљу чак) по вр шин ску рас кр сни цу.

У спе ци фич ним то по граф ским усло ви ма, ка да се де ни ве ли-
ше укр штај глав ног и спо ред ног прав ца (при род не по год но сти), 
мо гу ће је фор ми ра ти спе ци фи чан тип по вр шин ске рас кр сни це 
(тзв. тип 3Б), ко ји је дво стру ка ком би на ци ја при кључ ка ти па 3А за 
ре ше ње укр шта ја на ве де ног ви син ског раз два ја ња укр сних прав-
ца. Та ква рас кр сни ца се ја вља ка да су оп те ре ће ња укр сних пра ва-
ца та квог ин тен зи те та да не би би ло мо гу ће про блем ре ши ти рас-
кр сни цом ти па 3А за укр штај пре сеч них пра ва ца.

За оба ана ли зи ра на Ти па 3 по вр шин ске рас кр сни це нео п ход-
но је обез бе ди ти спољ ну и уну тра шњу пре глед ност у скла ду с гра-
нич ним усло ви ма де фи ни са ним у по гла вљи ма 2 и 3 овог при ло га.

Тип 3 по вр шин ске рас кр сни це при ка зан је на сли ци 3-07 овог 
при ло га.

Сли ка 3-06: По вр шин ска рас кр сни ца – Тип 3А.



Сли ка 3-07: По вр шин ска рас кр сни ца – Тип 3Б.

3.5. Про јект ни еле мен ти

Ге о ме триј ско про јек то ва ње рас кр сни ца по чи ње раш чла ње-
њем кон фликт не зо не на по тре бан број во зне и ма ни пу ла тив не 
тра ке. У нор мал ним окол но сти ма, на дво трач ним пу те ви ма  – (тип 
3) по треб но је обез бе ди ти три тра ке: две во зне за ди рект не то ко-
ве глав ног прав ца и јед ну ма ни пу ла тив ну за ле ва скре та ња. На кон  
то га кон стру и ше се раз дел но остр во ка пља стог об ли ка на спо ред-
ном прав цу, чи је ди мен зи је за ви се од иза бра ног ти па по вр шин ске 
рас кр сни це и ко нач но се кон стру и ше ивич на ге о ме три ја за де сна 
скре та ња, уз кон струк ци ју усме ра ва ју ћег остр ва за скре та ња с 
глав ног прав ца на спо ред ни пра вац.

По ред основ не ге о ме три је свих осо ви на и иви ца по себ на па-
жња у про це су про јек то ва ња по све ћу је се и ана ли зи пре глед но сти 
по вр шин ских рас кр сни ца, де таљ ној ге о ме триј ској и функ ци о нал-
ној ана ли зи по је ди нач них еле ме на та про јек то ва ња, про ве ри про-
ход но сти за ме ро дав но во зи ло, ни ве ла ци о ном укла па њу глав ног и 
спо ред ног прав ца, тра ка ма за би ци кли стич ки и пе шач ки са о бра-
ћај, као и ауто бу ским ста ја ли шти ма у зо ни рас кр сни це.

3.5.1. Пре глед ност по вр шин ских рас кр сни ца

Обез бе ди ти од го ва ра ју ће спољ не и уну тра шње пре глед но сти 
по вр шин ских рас кр сни ца је дан је од нај ва жни јих ко ра ка у це ло-
куп ном про це су про јек то ва ња. Зна чај спољ не пре глед но сти утвр-
ђен је у по гла вљу 2 овог при ло га  – Усло ви ло ка ци је, док се у овом 
по гла вљу ана ли зи ра ју ка рак те ри стич ни слу ча је ви уну тра шње пре-
глед но сти (сли ке 3-08 и 3-09 овог при ло га).

Спољ на пре глед ност глав ног прав ца из но си PsGP = 3Vp GP 
(m), док на спо ред ном прав цу мо ра би ти обез бе ђе на спољ на пре-
глед ност  – PsSP, на ни воу зах те ва не пре глед но сти Pzp = f(Vp SP) 
за про јект ну бр зи ну спо ред ног прав ца у зо ни рас кр сни це. На 
ни воу ових пре глед но сти не сме би ти пре пре ка ко је би оме та ле 
са гле дљи вост, од но сно рас по ло жи ва пре глед ност Pr = f(Ri, Ai, 
iNi, Rvi, xi, yi, zi) мо ра би ти ве ћа или јед на ка PsGP, од но сно PsSP 

ре спек тив но за глав ни и спо ред ни пра вац, у скла ду с при ло гом 2  – 
Тра са ван град ских пу те ва.

На сли ци 3-08.1 овог при ло га при ка за на је ана ли за уну тра-
шње пре глед но сти ка да се на по вр шин ској рас кр сни ци кре ћу са-
мо мо тор на во зи ла, док је на сли ци 3-08.2 овог при ло га при ка зан 
слу чај ка да се у зо ни рас кр сни це кре ћу мо тор на во зи ла и би ци кли. 
За би ци кли стич ки са о бра ћај пред ви ђе на је по себ на тра ка ко ја је 
ивич ном раз дел ном тра ком одво је на од про точ ног де ла ко ло во за. 
У оба слу ча ју са о бра ћај на спо ред ном прав цу је под зна ком оба ве-
зног за у ста вља ња  – СТОП.

Ако се са о бра ћај са спо ред ног прав ца ули ва на глав ни ток 
под зна ком укр шта ња с пу тем с пр вен ством про ла за  – обр ну ти 
тро у гао, ва же прет по став ке при ка за не на сли ци 3-09 овог при ло га 
 – кон стру и са не су зо не пре глед но сти за укр сне прав це и де фи ни-
са ни тро у гло ви пре глед но сти ко ји мо ра ју би ти под по себ ним ре-
жи мом кон тро ле. Тро у гло ви пре глед но сти ко ји се фор ми ра ју на 
осно ву на ве де них ана ли за мо ра ју би ти у пот пу но сти за шти ће ни, 
осло бо ђе ни свих пре пре ка, а ви си на за са да не сме би ти ве ћа од 
10 cm.

Основ ни прин цип функ ци о ни са ња са о бра ћа ја на по вр шин-
ским ван град ским пу те ви ма под ра зу ме ва укр шта ње или при кљу-
чак спо ред ног прав ца (СП) уз по што ва ње пр вен ства про ла за са-
о бра ћа ја на глав ном прав цу (ГП)  – „обр ну ти тро у гао”. Са мо ка да 
ни је мо гу ће до след но спро ве сти тај прин цип, до пу шта се од ви ја-
ње са о бра ћа ја под зна ком оба ве зног за у ста вља ња на спо ред ном 
прав цу  – СТОП.

Кон стру и са не зо не пре глед но сти по вр шин ских рас кр сни ца 
са де фи ни са ним усло ви ма за шти те (ви си не за са да, гра нич ни по-
ло жај пре пре ка и сл.) пред ста вља ју основ ни до ку мент за про је кат 
пеј за жног уре ђе ња под руч ја рас кр сни це. У по гле ду га ба рит ног 
обез бе ђе ња по преч них про фи ла ва же прин ци пи и ди мен зи је де фи-
ни са не у при ло гу 2  – Тра са ван град ских пу те ва.

Сли ка 3-08:  Кон струк ци ја зо не пре глед но сти на тро кра кој по вр-
шин ској рас кр сни ци ако се на њој оба вља са о бра ћај: 
1) мо тор ним во зи ли ма; 
2) мо тор ним во зи ли ма и би ци кли ма.



Сли ка 3-09: Кон струк ци ја зо на пре глед но сти на че тво ро кра кој 
по вр шин ској рас кр сни ци.

3.5.2. Во зне и ма ни пу ла тив не тра ке

Во зне тра ке на по вр шин ским рас кр сни ца ма тре ба да бу ду у 
пу ном са ста ву (ши ри на и број) во ђе не кроз под руч је рас кр сни-
це. Све де ви ја ци је тих тра ка ра ди про ши ре ња ко ло во за тре ба да 
се из ве ду кон ти ну ал ним ли ни ја ма при ме ном еле ме на та у скла ду 
с ра чун ском  – Vr и про јект ном  – Vp бр зи ном, од но сно усло ви ма 
де фи ни са ним у при ло гу 2  – Тра са ван град ских пу те ва. То се пре 
све га од но си на ши ри не во зних тра ка и функ ци ју про ши ре ња при-
ли ком фор ми ра ња ма ни пу ла тив них тра ка.

Ши ри на ма ни пу ла тив них тра ка је јед на ка ши ри ни во зних 
тра ка, али не ма ња од 3,00 m. Ако се ма ни пу ла тив на тра ка за ле-
ва скре та ња из глав ног прав ца и у глав ни пра вац фор ми ра по мо ћу 
фи зич ки из дво је них остр ва из рав ни ко ло во за, зах те ва се да ми ни-
мал на ши ри на во зне тра ке  – tv у зо ни рас кр сни це бу де ≥ 4,50 m. То 
се пр вен стве но зах те ва ра ди без бед но сти во жње и усло ва ефи ка-
сног одр жа ва ња пу те ва у зим ским усло ви ма.

3.5.3. Про ход ност во зи ла на рас кр сни ци

Про ве ра про ход но сти по вр шин ске рас кр сни це с пре се ца њем 
са о бра ћај них стру ја спро во ди се за де фи ни са на ме ро дав на во зи-
ла са гла сно тач ки 2.1.5 овог при ло га. Про ве ра се спро во ди при ме-
ном ве ри фи ко ва ног про грам ског си сте ма, кон струк ци јом тра јек-
то ри ја во зи ла и/или ко ри шће њем стан дард них кри вих ми ни мал не 
про ход но сти. На сли ци 3-10 овог при ло га да те су од го ва ра ју ће 

ком би на ци је кри ве тра го ва за кон струк ци ју хо ри зон тал не ге о ме-
три је на по вр шин ским рас кр сни ца ма.

Сли ка 3-10:  Кри ве тра го ва за фор ми ра ње ге о ме три је си ту а ци о-
ног пла на рас кр сни це.

По ред де фи ни са ња ме ро дав ног во зи ла за про ве ру про ход но-
сти по вр шин ске рас кр сни це, нео п ход но је исто вре ме но де фи ни са ти 
и усло ве из во ђе ња ма не вра  ме ро дав ног во зи ла, као што је при ка-
за но на сли ци 3-11 овог при ло га. Скре та ње (де сно или ле во) ме ро-
дав ног во зи ла на рас кр сни ци мо же под ра зу ме ва ти да спољ на кон ту-
ра не ула зи у про стор су сед них во зних или ма ни пу ла тив них тра ка 
(тип 0), да ула зи у су сед ну во зну или ма ни пу ла тив ну тра ку на прав-
цу ка ко ме (тип 1а) или из ко га из во ди ма не вар скре та ња (тип 1b) 
или да ула зи у су сед не тра ке на оба прав ца (тип 2). Из бор усло ва 
скре та ња за ви си од функ ци о нал ног ран га пу та и/или уче ста ло сти 
по ја ве ме ро дав ног во зи ла (тј. струк ту ре са о бра ћај ног оп те ре ће ња).

Сли ка 3-11: Усло ви скре та ња за ме ро дав но во зи ло.

Гра нич ни усло ви про ход но сти за де сна и ле ва скре та ња на 
по вр шин ској рас кр сни ци са пре се ца њем са о бра ћај них стру ја при-
ка за ни су на сли ци 3-12 овог при ло га.

За скре та ња де сно (сли ка 3-12 овог при ло га) гра нич ни услов 
под ра зу ме ва обез бе ђе ње за штит не ши ри не од 0,25 m у од но су на 
обе кон тур не кри ве. За скре та ња ле во у нај ве ћем бро ју слу ча је ва 
до вољ но је обез бе ди ти исто вре ме но из во ђе ње ма не вра за те шко 
те рет но во зи ло (АВ, ВВ) и пут нич ки ауто мо бил (ПА) под усло-
ви ма при ка за ним на сли ци 3-12 овог при ло га. Из у зе так мо гу би ти 
ин тен зив ни то ко ви ле вих скре та ња с ве ро ват ном по ја вом исто вре-
ме ног скре та ња те шких те рет них во зи ла (АВ, ВВ) и/или ауто бу-
са ка да се про ве ра вр ши за про ход ност два ме ро дав на во зи ла под 
усло ви ма за штит них од сто ја ња од кон тур них кри вих, као што је 
при ка за но на сли ци 3-12 овог при ло га. 



Сли ка 3-12:  Гра нич ни усло ви про ход но сти за де сна и ле ва скре та ња. 

Стан дард ни ти по ви тро цен трич них кри вих за об ли ко ва ње ивич них и во де ћих ли ни ја на по вр шин ској рас кр сни ци са пре се ца њем 
са о бра ћај них стру ја при ка за ни су на сли ци 3-13. Оне се мо гу при ме ни ти до вред но сти сре ди шњег по лу преч ни ка max R2=25 m, а ако су 
ве ће вред но сти, при ме њу је се кру жна кри ви на с пре ла зни ца ма од го ва ра ју ћег па ра ме тра.

Ме ро дав ни по лу преч ник кри ви не, од но сно R2 тро цен трич не или чи сте кру жне кри ви не за ви си од ме ро дав ног во зи ла и скрет ног 
угла, од но сно угла ко ји фор ми ра ју ивич не или во де ће ли ни је при кључ них пра ва ца (сли ка 3-14 овог при ло га).

Сли ка 3-13:  Стан дард ни ти по ви тро цен трич них кри вих за об ли ко ва ње ивич них и во де ћих ли ни ја.

Сли ка 3-14:  Из бор по лу преч ни ка кри ви не (R2) у за ви сно сти од скрет ног угла (g) и ме ро дав ног во зи ла: 
Rs = 6 – Пут нич ко во зи ло (ПА); Rs = 8 – Ком би (ДВ); Rs = 10 – Ка ми он, Ауто бус (ТВ, БУС); Rs = 12 – Ауто воз, Вуч ни воз (АВ, ВВ).



3.5.4. Ге о ме триј ско об ли ко ва ње ле вих скре та ња на глав ном прав цу

Ге о ме триј ско об ли ко ва ње ле вих скре та ња на глав ном прав цу за ви си од ти па по вр шин ске рас кр сни це и из во ди се као што је при ка-
за но на сли ка ма 3-15 и 3-16 овог при ло га.

По себ не ма ни пу ла тив не тра ке ко је се фор ми ра ју за ле ва скре та ња на по вр шин ским рас кр сни ца ма са пре се ца њем са о бра ћај них 
стру ја из во де се у ис тој рав ни као и во зне тра ке и озна ча ва ју се од го ва ра ју ћом хо ри зон тал ном сиг на ли за ци јом. На глав ном прав цу (ГП) 
ове гру пе рас кр сни ца, с об зи ром на то да се ван град ски пу те ви не осве тља ва ју, ни је до зво ље но фи зич ко из два ја ње остр ва јер би се ти-
ме бит но угро зи ла без бед ност са о бра ћа ја. Од тог прин ци па мо же се од сту пи ти са мо ка да се осве тља ва ју де о ни це ван град ских пу те ва 
(под руч ја де ни ве ли са них рас кр сни ца, објек ти за ко мер ци јал ну екс пло а та ци ју пу те ва или у тран зи ци о ној зо ни пре ла ска с ван град ског на 
град ски ре жим са о бра ћа ја и сл.) и ка да се та под руч ја тре ти ра ју као да се ра ди о рас кр сни ца ма у град ском под руч ју.

Сли ка 3-15:  Ге о ме триј ско об ли ко ва ње ле вих скре та ња на глав ном 
прав цу (Тип 3).

Сли ка 3-16:  Ге о ме триј ско об ли ко ва ње ле вих скре та ња на глав ном 
прав цу (Ти по ви 1, 2, 3).

3.5.5. Ге о ме триј ско об ли ко ва ње де сних скре та ња

Де сни из лив са глав ног (ГП) на спо ред ни пра вац (СП), уз оба ве зну про ве ру про ход но сти ме ро дав ног во зи ла, мо же се ге о ме триј ски 
об ли ко ва ти: 1) без по себ них улив них тра ка, 2) с кли на стом из лив ном тра ком и 3) с па ра лел ном из лив ном тра ком (сли ка 3-17 овог при ло га).

Улив не тра ке са спо ред ног (СП) на глав ни пра вац (ГП) об ли ку ју се про стом или тро цен трич ном кри ви ном без по себ них улив них 
тра ка, уз оба ве зну про ве ру про ход но сти за ме ро дав но во зи ло.



Сли ка 3-17:  Усло ви за об ли ко ва ње де сних скре та ња на по вр шин-
ским рас кр сни ца ма са пре се ца њем са о бра ћај них 
стру ја.

3.5.6. Остр ва за ка на ли са ње то ко ва

Остр ва за ка на ли са ње са о бра ћај них то ко ва при ка за на на сли-
ци 3-18 овог при ло га при ме њу ју се на по вр шин ским рас кр сни-
ца ма са пре се ца њем са о бра ћај них стру ја ти па 2 и 3. Као што се 
уоча ва (сли ка 3-18 овог при ло га) на рас кр сни ци Ти па 2, остр во је 
ду жи не до 12,00 m и ши ри не до 3,00 m. Од сто ја ње од иви це во зне 
тра ке за кре та ња пра во огра ни ча ва с на 2 –4 m. Ап со лут ни ми ни-
мум ши ри не тог остр ва из но си 1,5 m.

На рас кр сни ца ма Ти па 3 ра ди се о слич ном об ли ку остр ва, 
али са знат но ком фор ни јим еле мен ти ма.

Сли ка 3-18:  Усло ви за ге о ме триј ско об ли ко ва ње остр ва за раз два-
ја ње са о бра ћај них то ко ва на спо ред ном прав цу.

На сли ци 3-19 овог при ло га при ка за на је де таљ на кон струк-
ци ја остр ва за раз два ја ње са о бра ћај них то ко ва на спо ред ном прав-
цу и при ка зан је на чин про ве ре про ход но сти за ме ро дав но во зи ло 
у то ку.

При ка за на остр ва се гра ђе вин ски ре а ли зу ју па се из во де из-
ван основ не рав ни ко ло во за укр сног, од но сно при кључ ног прав ца 
и та ко знат но до при но се ка на ли са њу са о бра ћај них стру ја за ле ва 
скре та ња с глав ног на спо ред ни пра ва ца и обр ну то. Тре ба да се та 
остр ва из диг ну у од но су на ра ван ко ло во за тип ским, пре фа бри ко-
ва ним ивич ња ци ма да би се у пот пу но сти оства ри ла про јек то ва на 

ге о ме три ја, а са мо остр во по пло ча или кал др ми ше. Фор ми ра ње 
зе ле них за тра вље них остр ва до ла зи у об зир на рас кр сни ци Ти па 
3 и на укр шта ју (при кључ ку) пут них де о ни ца нај ви шег ран га. Од-
лу ку о гра ђе вин ском об ли ко ва њу тре ба до не ти во де ћи ра чу на о 
функ ци о нал ном (лет њем и зим ском) одр жа ва њу пред мет них де о-
ни ца ван град ске пут не мре же.

Сли ка 3-19:  Кон струк ци ја остр ва за раз два ја ње са о бра ћај них то-
ко ва на спо ред ном прав цу.

Сли ка 3-20:  При мер ге о ме триј ске кон струк ци је во де ћих ли ни ја за 
рас кр сни цу Ти па 2 с ко рек ци јом угла при кљу чи ва ња 
спо ред ног прав ца.

Фор ми ра ње усме ра ва ју ћег остр ва с глав ног на спо ред ни пра-
вац у ди рект ној је ве зи са из бо ром ре ше ња по себ не из лив не тра ке 



с глав ног на спо ред ни пра вац; кли на ста или па ра лел на на рас кр-
сни ца ма Ти па 3.

На сли ци 3-21 овог при ло га при ка за на је ге о ме триј ска кон-
струк ци ја усме ра ва ју ћег остр ва ако се при ме не кли на сте из лив не 
тра ке за де сна скре та ња с глав ног на спо ред ни пра вац, што је у 
прак си по ка за ло ве о ма до бре ре зул та те у по гле ду без бед но сти во-
жње бу ду ћи да сво јом ге о ме три јом ди рект но упу ћу је уче сни ке у 
са о бра ћа ју на де сно скре та ње.

На сли ци 3-22 овог при ло га при ка за на је ге о ме триј ска кон-
струк ци ја усме ра ва ју ћег остр ва ако се при ме њу је па ра лел на из-
лив на тра ка за де сна скре та ња с глав ног на спо ред ни пра вац. 
Пре по ру чу је се за при ме ну ка да су оп те ре ће ња де сних скре та ња 
из у зет но ве ли ка и ка да па ра лел на тра ка слу жи за при хва та ње во-
зи ла ко ја скре ћу де сно ка спо ред ном прав цу.

Сли ка 3-21:  При мер кон струк ци је кли на сте из лив не тра ке и усме-
ра ва ју ћег остр ва.

Сли ка 3-22:  При мер кон струк ци је па ра лел не из лив не тра ке и усме-
ра ва ју ћег остр ва.

3.5.7. Би ци кли стич ки и пе шач ки са о бра ћај

Би ци кли стич ки са о бра ћај на ван град ској пут ној мре жи во ди 
се па ра лел но са основ ним прав цем пу та и нај че шће се та по себ на 
тра ка, одво је на ивич ном раз дел ним тра ком од про точ ног де ла ко-
ло во за, ко ри сти и за евен ту ал ни пе шач ки са о бра ћај. Ди мен зи је те 
ста зе од ре ђу ју се на осно ву при ло га 2  – Тра са ван град ских пу те ва, 
с основ ном те жњом да се у зо на ма рас кр сни ца сма њи број кон-
фликт них та ча ка са мо тор ним во зи ли ма. На сли ка ма 3-23 и 3-24 
овог при ло га при ка за на су мо гу ћа ре ше ња во ђе ња би ци кли стич-
ког и пе шач ког са о бра ћа ја у зо на ма че тво ро кра ких и тро кра ких 
по вр шин ских рас кр сни ца.

Ако то по гра фи ја и про стор на по зи ци ја укр сних (при кључ-
них) пра ва ца до пу шта ју, нај по год ни је је укр шта је са би ци кли сти-
ма, од но сно пе ша ци ма ре ша ва ти де ни ве ла ци јом по мо ћу пло ча стих 
про пу ста у тру пу на си па. Ако су пе шач ка кре та ња ин тен зив на, пре 
све га у тран зи ци о ној зо ни, на рас по ла га њу су ре ше ња као у град-
ским усло ви ма (се ма фо ри за ци ја и осве тље ње рас кр сни ца) или де-
ни ве ла ци јом из над пу та, тзв. па са ре лом.

Сли ка 3-23:  Пе шач ко-би ци кли стич ка ста за у зо ни че тво ро кра ке 
рас кр сни це.

Сли ка 3-24:  Пе шач ко-би ци кли стич ка ста за у зо ни тро кра ке рас-
кр сни це.

3.5.8. Ни ве ла ци о но укла па ње  глав ног и спо ред ног прав ца

По ду жни и по преч ни на ги би, од но сно ни ве ла ци о ни еле мен-
ти кон фликт не зо не по вр шин ске рас кр сни це са пре се ца њем са о-
бра ћај них стру ја тре ба да омо гу ће сле де ће:

1. без бе дан про лаз мо тор них во зи ла ко ја се не за у ста вља ју на 
рас кр сни ци при бли жно ра чун ским бр зи на ма при кључ них пра ва ца;

2. при хва тљи ве усло ве убр за ва ња мо тор них во зи ла ко ја се за-
у ста вља ју на рас кр сни ци (V = 0);

3. при хва тљи ве усло ве за кре та ње пе ша ка и би ци кли ста (ако 
их има);



4. ефи ка сно од вод ња ва ње кон фликт не зо не, од но сно по вр ши-
на ко ло во за и остр ва за раз два ја ње и ка на ли са ње то ко ва.

Нај ма ња вред ност по преч ног на ги ба ко ло во зних по вр ши на у 
под руч ју рас кр сни це огра ни ча ва се на min ip = 1,00 %. Нај ве ће 
вред но сти ре зул ту ју ћег на ги ба (max irez) за ви сно од функ ци о нал-
ног ни воа укр сних, од но сно при кључ них пра ва ца, као што је при-
ка за но на сли ци 3-25 овог при ло га.

Сли ка 3-25:  Нај ве ће вред но сти ре зул ту ју ћег на ги ба ко ло во за на 
под руч ју по вр шин ске рас кр сни це са пре се ца њем са о-
бра ћај них стру ја.

Ни ве ле та спо ред ног прав ца (СП) ускла ђу је се у зо ни по вр-
шин ске рас кр сни це са зах те ви ма об ли ко ва ња по преч ног про фи ла 
глав ног прав ца (ГП) да би се омо гу ћи ла пот пу на про ход ност и 
про точ ност рас кр сни це.

За рас кр сни це ви шег функ ци о нал ног ни воа  – Тип 2 и Тип 3 
ре ше ње се по сти же без пре ло ма на кон так ту ГП/СП (сли ка 3-26.1 
овог при ло га), а на рас кр сни ца ма Ти па 1 (сли ка 3-26.2 овог при-
ло га) до зво ља ва се пре лом оштри не ко ји не сме би ти ве ћи од 5 %. 
Ра ди ју си вер ти кал ног за о бље ња спо ред ног прав ца ди мен зи о ни шу 
се у функ ци ји ме ро дав не бр зи не спо ред ног прав ца.

Де таљ но ре ше ње ни ве ла ци о ног укла па ња глав ног и спо ред ног 
прав ца у зо ни по вр шин ске рас кр сни це при ка зу је се тзв. ни ве ла ци о-
ним пла ном (Е = 5, 2 cm) по год ним за гра ђе вин ску ре а ли за ци ју рас кр-
сни це пре ма уна пред де фи ни са ној по ло жај ној и ви син ској тач но сти.

Сли ка 3-26:  При мер во ђе ња по ду жног про фи ла спо ред ног прав ца 
у зо ни по вр шин ске рас кр сни це са пре се ца њем са о бра-
ћај них стру ја.

3.5.9. Ауто бу ска ста ја ли шта у зо ни рас кр сни це

На ван град ској пут ној мре жи мо гућ је ли ниј ски ауто бу ски са-
о бра ћај ма њег или ве ћег ин тен зи те та. У ци љу обез бе ђе ња пе шач-
ких пре ла за, ауто бу ска ста ја ли шта је нај бо ље по ста ви ти у зо ни 

по вр шин ске рас кр сни це уз од го ва ра ју ће ин тер вен ци је на про точ-
ном ко ло во зу, фор ми ра њем по себ них ни ша за ауто бу ска ста ја ли-
шта и об ра ду тро то а ра и про сто ра за ста ја ли ште са гла сно зах те-
ви ма ко ри сни ка, као што је при ка за но на сли ци 3-27 овог при ло га.

Ако се ауто бу ска ста ја ли шта фор ми ра ју на сло бод ним де о ни-
ца ма из ме ђу рас кр сни ца, при ме њу ју се прин ци пи из не ти у при ло-
гу 2  – Тра са ван град ских пу те ва.

Сли ка 3-27:  При мер об ли ко ва ња ауто бу ског ста ја ли шта у зо ни 
по вр шин ске рас кр сни це са пре се ца њем са о бра ћај них 
стру ја.

4. КРУ ЖНЕ РАС КР СНИ ЦЕ

Кру жне рас кр сни це, од но сно рас кр сни це са кру жним то ком 
пред ста вља ју по себ ну гру пу рас кр сни ца ко је се при ме њу ју на ван-
град ским пу те ви ма. По ла зни кон цепт и ге не рал ни при ступ при ме ни 
кру жних рас кр сни ца де фи ни са ни су у по гла вљу 2 овог при ло га  – 
Осно ве за про јек то ва ње. У овом по гла вљу де фи ни шу се ти по ло ги ја, 
про јект ни еле мен ти, по ступ ци про ве ре про јект них ре ше ња, усло ви 
об ли ко ва ња, као и по себ ни еле мен ти ко ји се при ме њу ју у спе ци фич-
ним усло ви ма, а об у хва ће не су и кру жне рас кр сни це ко је се за сни-
ва ју на пре пли та њу то ко ва, од но сно рас кр сни це с ве ћим преч ни ком.

4.1. Tипологија кру жних рас кр сни ца

Ти по ло ги ја по вр шин ских рас кр сни ца са кру жним то ком за-
сни ва се на основ ном кри те ри ју му функ ци о нал ног ни воа рас кр-
сни це ко ји је ускла ђен с ве ли чи ном преч ни ка упи са ног кру га (D). 
Ако је преч ник упи са ног кру га D > 70 m, то ко ви на кру жном ко ло-
во зу се пре пли ћу (тзв. ве ли ке кру жне рас кр сни це), па та кве рас кр-
сни це чи не по себ ну под гру пу (по гла вље 4.6. овог при ло га).

4.1.1. Основ не по став ке кру жних рас кр сни ца

Про јек то ва ње кру жних рас кр сни ца (без пре пли та ња) и њи хо во 
про стор но об ли ко ва ње по чи ва на сле де ћим по ла зним по став ка ма:

1. број при кључ них пра ва ца се огра ни ча ва на три или че ти ри 
(тро кра ке или че тво ро кра ке кру жне рас кр сни це), по сто ја ње ви ше 
од че ти ри при кључ на прав ца ре ша ва се пре у ре ђе њем мре же (тач ка 
2.2.1 овог при ло га) или при ме ном спе ци фич них кру жних рас кр-
сни ца ве ћег преч ни ка;

2. угао пре се ца ња при бли жан пра вом углу (тач ка 2.2.1 овог 
при ло га), од сту па ња од пра вог угла мо гу ћа су до нај ве ће вред но-
сти оштрог угла од 80º уз до дат ни услов да је оштри угао на ме сту 
ули ва у кру жни ко ло воз;

3. не ма по де ле на глав ни и спо ред ни пра вац, а све са о бра ћај не 
стру је (пра во, ле во, де сно) има ју исти про јект ни трет ман са иден тич-
ним ме ра ма ре гу ла ти ве (при о ри тет има ју во зи ла у кру жном то ку);

4. са о бра ћај не стру је раз вр ста ва ју се са мо у зо на ма ули ва, и 
то на при кључ ним прав ци ма са две улив не во зне тра ке;



5. не ма при о ри тет них то ко ва, од но сно при мар не са о бра ћај не 
стру је (то ко ви пра во) има ју ре ла тив ни дис кон ти ну и тет у од но су 
на еле мен те де о ни це (по преч ни про фил, си ту а ци о ни и ни ве ла ци-
о ни план), пре све га у по гле ду усло ва ули ва ња у кру жни ток и бр-
зи ну кре та ња во зи ла;

6. кру жне рас кр сни це се огра ни ча ва ју на нај ви ше две улив не 
во зне тра ке по сва ком при кључ ном прав цу;

7. на кру жним рас кр сни ца ма се не уво ди све тло сна сиг на ли-
за ци ја бу ду ћи да је су прот на основ ном кон цеп ту не пре ки ну тих то-
ко ва са сма ње ном бр зи ном;

8. за јед нич ка по вр ши на кру жног ко ло во за, од но сно ко ли зи о-
на зо на тре ба да омо гу ћи про лаз ме ро дав ног во зи ла на јед но трач-
ним рас кр сни ца ма или њи хо ву па ра лел ну во жњу у истом сме ру на 
дво трач ним рас кр сни ца ма.

Основ ни еле мен ти и пој мо ви за кру жне рас кр сни це при ка за-
ни су на сли ци 4-01 овог при ло га.

Сли ка 4-01:  Основ ни еле мен ти и пој мо ви за кру жне рас кр сни це на 
ван град ским пу те ви ма. 

4.1.2. Основ ни ти по ви кру жних рас кр сни ца 

Основ ни ти по ви кру жних рас кр сни ца (сли ка 4-02 овог при-
ло га) раз ли ку ју се по бро ју улив них во зних тра ка и ве ли чи ни 
преч ни ка упи са не кру жни це (D), из че га сле де и оста ли еле мен-
ти (нпр. преч ник кру жног по де о ни ка, ши ри на кру жног ко ло во за, 
усме ра ва ње из ли ва/ули ва и сл.). По је ди нач на од сту па ња од тип-
ских ре ше ња су мо гу ћа, пре све га као по сле ди ца кон крет ног са о-
бра ћај ног про гра ма рас кр сни це и огра ни че ња ло ка ци је, уз од го ва-
ра ју ће до дат не ана ли зе и обра зло же ња.

Сли ка 4-02: Ти по ви кру жних рас кр сни ца ван град ске пут не мре же.

На ван град ским пу те ви ма не при ме њу ју се кру жне рас кр-
сни це с преч ни ком упи са не кру жни це D < 28 m. Из у зет но мо гу се 
при ме ни ти кру жне рас кр сни це ма њег преч ни ка са мо на де о ни ца-
ма при ступ них (ПП) и са бир них пу те ва (СП) у при град ско-град-
ском под руч ју, ка да се при ме њу ју Тех нич ка упут ства за про јек-
то ва ње са о бра ћај ни ца у гра до ви ма  – Про јек то ва ње по вр шин ских 
рас кр сни ца.

Број улив них тра ка де фи ни ше се на осно ву про ве ре про пу сне 
мо ћи, док ве ли чи на преч ни ка упи са не кру жни це за ви си од нај ве ће 
вред но сти ме ро дав не бр зи не рас кр сни це (Vras), од но сно она тре-
ба да омо гу ћи бр зи ну кре та ња во зи ла у кру жном то ку Vк = 0,5 – 
0,6 Vras, где је ме ро дав на нај ве ћа бр зи на на би ло ком при кључ ном 
прав цу (max Vras). Ако на би ло ком при кључ ном прав цу по сто ји 
дво трач ни улив, ве ли чи на кру жног ко ло во за се ди мен зи о ни ше као 
за дво трач ни.

Кру жне рас кр сни це с пре пли та њем, од но сно с ве ли ким преч-
ни ком упи са не кру жни це (D > 70 m) ни су при ка за не бу ду ћи да су 
по себ но об ра ђе не у по гла вљу 4.6. овог при ло га. Њи хо ва при ме на 
огра ни ча ва се на пре се ци шта нај ви ших функ ци о нал них ран го ва 
(ДП/ДП) или као се кун дар ни еле мен ти де ни ве ли са них рас кр сни ца.

4.1.3. По чет ни усло ви об ли ко ва ња кру жних рас кр сни ца

По чет ни усло ви об ли ко ва ња кру жних рас кр сни ца под ра зу ме-
ва ју усло ве ко ји ма се обез бе ђу је по тре бан ни во функ ци је и без бед-
но сти. Они об у хва та ју усло ве об ли ко ва ња при кљу ча ка, ујед на че ни 
про јект ни трет ман са о бра ћај них стру ја и ре ла тив ну хо мо ге ност 
бр зи на на кру жној рас кр сни ци.

4 .1 .3 .1 .  Усло  ви  об ли  ко  ва  ња  при  кључ  ка  кру жних  
рас  кр  сни  ца

По чет ни усло ви об ли ко ва ња при кљу ча ка кру жне рас кр сни-
це при ка за ни су на сли ци 4-03 овог при ло га. Ка на ли са ње кру жних 
рас кр сни ца под ра зу ме ва об ли ко ва ње кру жног по де о ни ка и остр ва 
за раз два ја ње са о бра ћај них то ко ва на свим при кључ ним прав ци ма 
да би се раз дво ји ли и усме ри ли то ко ви ули ва ња и из ли ва ња у ци-
љу про стор ног де фи ни са ња ко ли зи о них та ча ка с кру жним то ком. 
Об ли ко ва ње тих остр ва де фи ни са но је у по гла вљу 4.4. овог при-
ло га.

Сли ка 4-03: Усло ви об ли ко ва ња при кљу ча ка кру жних рас кр сни ца. 

4 .1 .3 .2 .  У јед  на чен  про  ј ект  ни  т рет  ман  с а  о  бра  ћа ј  них 
ст ру  ј а

Све са о бра ћај не стру је (пра во, ле во, де сно) из свих при кључ-
них пра ва ца зах те ва ју ујед на чен про јект ни трет ман да би се из-
бе гла по ја ва тзв. при ви ле го ва них пра ва ца и/или стру ја ко ји има ју 
бит но по вољ ни ју тра јек то ри ју и ве ће бр зи не кре та ња не го дру ге 
са о бра ћај не стру је, што је пред у слов за ис пу ње ње зах те ва ре ла-
тив не хо мо ге но сти ка рак те ри стич них бр зи на (тач ка 4.1.3.3. овог 
при ло га). Сви при кључ ни прав ци се сто га мо ра ју усме ри ти ка 
цен тру упи са не кру жни це уз ујед на че но од сто ја ње су сед них при-
кљу ча ка (сли ка 4-04 овог при ло га).



Сли ка 4-04:  Во ђе ње при кључ них пра ва ца на кру жној че тво ро кра-
кој и тро кра кој рас кр сни ци.

При ви ле го ва ни прав ци и/или на ста ју ако се уме сто кру жни це 
при ме ни елип са па ако про стор на огра ни че ња не омо гу ћа ва ју при-
ме ну кру жни це, огра ни ча ва се од нос по лу преч ни ка елип се на Rа : 
Rb = 1 : 1,15. Ако су про стор на огра ни че ња оштри ја и/или ако се 
из во ди ре кон струк ци ја, од нос по лу преч ни ка елип се мо же из но си-
ти Rа  : Rb = 1 : 1,20.

4 .1 .3 .3 .  Хо мо  ге  но ст  бр  зи  на  на  кру жно ј  рас  кр  сни  ци

Кру жне рас кр сни це увек зах те ва ју да сва во зи ла сма ње бр-
зи ну не за ви сно од ме ро дав них бр зи на на при кључ ним прав ци ма 
и ори јен та ци је са о бра ћај них стру ја (пра во, ле во, де сно). За ефи-
ка сно и без бед но функ ци о ни са ње кру жне рас кр сни це, нео п ход но 
је обез бе ди ти ре ла тив ну хо мо ге ност бр зи на кре та ња во зи ла у сло-
бод ном са о бра ћај ном то ку, тј. бр зи на ули ва ња (Vu), бр зи на кре та-
ња у кру гу (Vk) и бр зи на из ли ва ња (Vi) тре ба да бу ду ± 10 km/h 
нај ви ше ± 15 km/h.

За рас кр сни це на ко ји ма нај ве ћа бр зи на на би ло ком при-
кључ ном прав цу из но си max Vras < 60 km/h гор ња гра ни ца мо же 
из но си ти ± 20 km/h. Бр зи на из ли ва ња тре ба да је ве ћа од бр зи не 
ули ва ња (Vi ≥ Vu). Про ве ра про јект ног ре ше ња са ста но ви шта ис-
пу ње ња усло ва ре ла тив не хо мо ге но сти ка рак те ри стич них бр зи на 
у кру жној рас кр сни ци спро во ди се у скла ду с тач ком 4.3.2. овог 
при ло га.

4.2. Про јект ни еле мен ти кру жних рас кр сни ца

Рас кр сни це са кру жним то ком, од но сно кру жне рас кр сни-
це су дру ги основ ни тип по вр шин ске рас кр сни це ко ји по чи ва на 
рав но прав ном трет ма ну при мар них (то ко ви пра во) и се кун дар них 
(то ко ви ле во или де сно) са о бра ћај них стру ја ка да се сви ин тер ни 
од но си ре ша ва ју ули ва њем и из ли ва њем. У овом по гла вљу се де-
фи ни шу про јект ни еле мен ти по преч них про фи ла, си ту а ци о ног и 
ни ве ла ци о ног пла на кру жних рас кр сни ца на ван град ским пу те ви-
ма у скла ду с утвр ђе ним прин ци пи ма.

4.2.1. Еле мен ти си ту а ци о ног пла на кру жне рас кр сни це

Еле мен ти си ту а ци о ног пла на кру жне рас кр сни це де фи ни шу 
се у скла ду с утвр ђе ним прин ци пи ма ко ји се осим на преч ник упи-
са не кру жни це, ши ри ну кру жног ко ло во за и еле мен те ули ва или 
из ли ва, од но се и на еле мен те об ли ко ва ња при кључ них пра ва ца, да 
би се обез бе дио про стор за фор ми ра ње остр ва за ка на ли са ње то-
ко ва. Основ ни еле мен ти си ту а ци о ног пла на да ти су у та бе ли 4-01 
овог при ло га, док је ши ри на кру жног ко ло во за (bk) у функ ци ји 
преч ни ка упи са не кру жни це (D) утвр ђе на у тач ки 4.2.2. овог при-
ло га.

Та бе ла 4-01: Еле мен ти си ту а ци о ног пла на кру жне рас кр сни це.  

4.2.2. Кру жни по де о ник и ши ри на кру жног ко ло во за

До ми нант ни еле мен ти кру жних рас кр сни ца су кру жни по де-
о ник и кру жни ко ло воз бу ду ћи да се њи хо вим ди мен зи о ни са њем 
де фи ни шу основ не раз ме ре, као и ни вои функ ци је и без бед но сти 
кру жне рас кр сни це.

4 .2 .2 .1 .  Основ  ни  услов  ди  мен  зи  о  ни  с а  ња  кру жног  
по де  о  ни  ка

У осно ви кон цеп та кру жних рас кр сни ца под ра зу ме ва се да 
сви то ко ви из улив них пра ва ца има ју сма ње не бр зи не кре та ња 
кроз ко ли зи о но под руч је. Глав ни еле мент је кру жни по де о ник чи је 
ди мен зи је (по лу преч ник Rkp) и цен трал но си ме трич ни по ло жај у 
од но су на све при кључ не прав це усло вља ва пре кид кре та ња во зи-
ла пра во (сли ка 4-05 овог при ло га).

Сли ка 4-05:  Дис кон ти ну и тет то ка во зи ла кроз кру жну рас кр сни-
цу и гра нич ни усло ви за по лу преч ник кру жног по де о-
ни ка (Rkp).

За раз ли чи те ши ри не ули ва по по је ди нач ним при кључ ним 
прав ци ма (нпр. рас кр сни ца ти па 1:2:1:2) ме ро дав на је нај ве ћа ши-
ри на ули ва на при кључ ним прав ци ма (bu = max bu). Од сту па ње 
од цен трал ног по ло жа ја кру жног по де о ни ка мо гу ће је са мо док се 
не ис пу не усло ви дис кон ти ну и те та (Rkp ≥ 1,5 bu) на при кључ ним 
прав ци ма.

4 .2 .2 .2 .  Ши ри  на  кру жног  ко  ло  во  за

Ши ри на кру жног ко ло во за (bk) про из ла зи из зах те ва про ход-
но сти ме ро дав ног во зи ла и усло ва кре та ња. Она се мо же у од ре-
ђе ној ме ри стан дар ди зо ва ти за ти пич не усло ве ван град ске пут не 
мре же за јед но трач не (1:1:1:1) и дво трач не кру жне рас кр сни це 
(2:1:2:1 или 2:2:2:2). При ме на стан дард них вред но сти ши ри на 
кру жног ко ло во за не ис кљу чу је по тре бу про ве ре про ход но сти.

Стан дард не ши ри не кру жног ко ло во за (bk) за јед но трач не 
кру жне рас кр сни це (сли ка 4-06 овог при ло га) де фи ни са не су у 
функ ци ји преч ни ка упи са не кру жни це (D); оне укљу чу ју и обо-
стра не ивич не ли ни је ши ри не по 0,20 m.

Стан дард не ши ри не кру жног ко ло во за (bk) дво трач не кру жне 
рас кр сни це (сли ка 4-07 овог при ло га) ко је укљу чу ју и обо стра не 
ивич не ли ни је ши ри не по 0,20 m, де фи ни са не су у функ ци ји преч-
ни ка упи са не кру жни це (D) и ком би на ци је ме ро дав них во зи ла за 
исто вре ме ну па ра лел ну во жњу.



Сли ка 4-06:  Ши ри не кру жног ко ло во за јед но трач не кру жне рас-
кр сни це.

За нај ве ћи број дво трач них кру жних рас кр сни ца на ван град-
ским пу те ви ма струк ту ра са о бра ћај ног то ка је ти пич на, па је ме ро-
дав на па ра лел на во жња ауто во за или вуч ног во за (АВ, ВВ) и пут-
нич ког ауто мо би ла (ПА). Ши ри не кру жног ко ло во за у па ра лел ном 
кре та њу ме ро дав них те рет них во зи ла (ТВ + ТВ) или ауто бу са 
(БУС + БУС) ду жи не до 12,00 m об у хва ће не су про ши ре њем од 
0,50 m, а при ме њу ју се ако тих во зи ла има ви ше од 10 % на нај ма-
ње јед ном пре се ку кру жног то ка.

Сли ка 4-07:  Ши ри не кру жног ко ло во за дво трач не кру жне рас кр-
сни це.

4.2.3. Ули ви и из ли ви

Ули ви и из ли ви су, по ред основ ног по ка за те ља преч ни ка упи-
са не кру жни це (D), кључ ни еле мен ти ко ји ма се де фи ни шу основ-
ни ти по ви (тј. пре ко бро ја улив них тра ка ти по ви 1:1:1:1, 2:1:2:1 и 
2:2:2:2). Ге о ме триј ски еле мен ти ули ва и из ли ва су осно ва за де-
фи ни са ње тра јек то ри ја во зи ла и ка рак те ри стич них бр зи на, па та ко 
ди рект но ути чу на про точ ност и без бед ност кру жне рас кр сни це. 
Ге о ме триј ски еле мен ти при кључ ног прав ца ства ра ју пред у сло ве 
за об ли ко ва ње зо не ули ва и из ли ва као и об ли ко ва ње остр ва за раз-
два ја ње то ко ва.

4 .2 .3 .1 .  Кон  фи  гу  ра  ци  ј е  улив  них  и  из  лив  них  т ра  ка

Као што је де фи ни са но у тач ки 4.1.1. овог при ло га, ули ви у 
кру жни ко ло воз се огра ни ча ва ју на јед ну или две улив не тра ке. 
Две улив не тра ке се мо гу фор ми ра ти про ши ре њем јед не во зне тра-
ке при кључ ног прав ца у зо ни ули ва или су на при кључ ним прав-
ци ма с две во зне тра ке по сме ру нор ма лан слу чај (сли ка 4-08 овог 
при ло га). Кон фи гу ра ци ја улив них тра ка дво трач них ули ва за ви си 
од укуп ног са о бра ћај ног оп те ре ће ња ули ва и рас по де ле по са о-
бра ћај ним стру ја ма (пра во, ле во, де сно) с по себ ним на гла ском на 
ин тен зи тет ле вих скре та ња. За из лив мо гу ћа је при ме на јед не из-
лив не тра ке, чи ме се ума њу је мо гућ ност по гре шног ма не вра (тј. 
из ли ва ње из ле ве тра ке кру жног ко ло во за).

Сли ка 4-08:  Тип ске кон фи гу ра ци је улив них и из лив них тра ка кру-
жне рас кр сни це (мак си мал но усме ра ва ње ули ва и из-
ли ва).

4 .2 .3 .2 .  Ге  о  ме  т ри  ј а  при  кључ  них  пра  ва  ца  
и  усме  ра  ва  ње  ули  ва  и  из  ли  ва

Ге о ме триј ски еле мен ти при кључ них пра ва ца ди рект но су 
усло вље ни зах те ви ма усме ра ва ња во зи ла ко ја се ули ва ју у кру жни 
ток или се из ли ва ју из кру жног то ка, тј. об ли ко ва ња остр ва за раз-
два ја ње ули ва и из ли ва.

Нај ве ће усме ра ва ње ули ва и из ли ва (сли ка 4-09/а овог при-
ло га) при ме њу је се на јед но трач ним кру жним рас кр сни ца ма (тип 
1:1:1:1), оба ве зно ако је преч ник упи са не кру жни це D ≥ 40 m и/
или нај ве ћа ме ро дав на бр зи на max Vras ≥ 60 km/h.

Сред ње усме ра ва ње (сли ка 4-09/б овог при ло га) мо же се при-
ме ни ти на кру жним рас кр сни ца ма са 40 > D ≥ 28 m уз нај ве ћу ме-
ро дав ну бр зи ну 60 > max Vras ≥ 50 km/h.

Ми ни мал но усме ра ва ње (сли ка 4-09/в овог при ло га) из у-
зет но се при ме њу је на рас кр сни ца ма ран га ПП / ПП и СП / ПП, 
преч ни ка D < 30 m. и нај ве ћу ме ро дав ну бр зи ну max Vras < 50 
km/h. Ду жи на раз два ја ња су прот но усме ре них во зних тра ка (Lv) 
и кон струк ци ја кри ве (сли ка 4-09/в овог при ло га) под ле жу истим 
пра ви ли ма за раз два ја ња при мар них во зних тра ка рас кр сни це са 
пре се ца њем са о бра ћај них стру ја.

На дво трач ним кру жним рас кр сни ца ма (тип 1:2:1:2 и тип 
2:2:2:2) оба ве зно је мак си мал но усме ра ва ње ули ва и из ли ва. Об-
ли ко ва ње остр ва за раз два ја ње ули ва и из ли ва за ви си од сте пе на 
усме ра ва ња во зи ла и об ра ђе но је у тач ки 4.4.1. овог при ло га.

Сли ка 4-09 :  При кључ ни прав ци и сте пен усме ра ва ња ули ва и из ли-
ва: а – мак си мал но, б – сред ње и в –ми ни мал но.

4 .2 .3 .3 .  Еле  мен  ти  ули  ва  и  из  ли  ва

Не за ви сно од сте пе на усме ра ва ња ули ва и из ли ва по чет ни 
услов је да по лу преч ник ули ва уве ћан за ши ри ну улив не тра ке или 



тра ка (Ru+bu) у крај њем слу ча ју мо же тан ги ра ти спољ ну иви цу 
кру жног по де о ни ка (сли ка 4-10 овог при ло га).

Сли ка 4-10: По чет ни услов об ли ко ва ња ули ва у кру жни ко ло воз. 

Еле мен ти ули ва и из ли ва при ка за ни су у та бе ли 4-01 овог 
при ло га. Из лив на бр зи на ве ћа од улив не бр зи не (Vi > Vu) усло-
вља ва да по лу преч ник из ли ва бу де ве ћи од по лу преч ни ка ули ва, 
тј. Ri = Ru+2,00 m. При ме на стан дард них еле ме на та не ис кљу чу-
је оба ве зу про ве ре про ход но сти ули ва и из ли ва сход но чл. 4.3.1.2. 
Ако су про стор на огра ни че ња оштри ја и/или ако се из во ди ре кон-
струк ци ја нај ма ње стан дард не вред но сти по лу преч ни ка ули ва и 
из ли ва (та бе ла 4-01 овог при ло га) мо гу се сма њи ти за mаx 2,00 m.

4.2.4. Еле мен ти ни ве ла ци о ног пла на кру жне рас кр сни це

Кру жне рас кр сни це од го ва ра ју ре ла тив но рав ном те ре ну, 
од но сно ма лим по ду жним на ги би ма пре сеч них пра ва ца (iN ≤ 2,5 
%), па их тре ба ло ци ра ти у зо ни та квих на ги ба те ре на, од но сно 
по ду жних на ги ба при кључ них пу те ва или тре ба по ду жне на ги бе 
пут не де о ни це убла жи ти у зо ни кру жне рас кр сни це. По преч ни на-
гиб кру жног ко ло во за тре ба да бу де усме рен на спољ ну стра ну (тј. 
не га тив ни по преч ни на гиб), док се ви то пе ре ње кру жног ко ло во за 
при ме њу је са мо у из у зет ним усло ви ма те ре на и/или по ду жних на-
ги ба при кључ них пра ва ца. 

4 .2 .4 .1 .  По ду жни  на  ги  би  у  под  руч  ју  кру жне  
рас  кр  сни  це

Убла же ње по ду жних на ги ба при кључ них пра ва ца у зо ни кру-
жне рас кр сни це при ка за но је на сли ци 4-11 овог при ло га. Пре ло-
ми ни ве ле те ис пред, од но сно иза кру жне рас кр сни це на ла зе се на 
при бли жном од сто ја њу Lo/2 (тач ка 4.1.3.1 овог при ло га) од спољ-
не иви це кру жног ко ло во за. Ми ни мал не вред но сти ра ди ју са за-
о бље ња пре ло ма ни ве ле те сход но тач ки 7.2.1. при ло га 2  – Тра са 
ван град ских пу те ва, за ме ро дав не бр зи не ули ва ња (Vu) или из ли-
ва ња (Vi) де фи ни са не су на осно ву ана ли зе хо мо ге но сти бр зи на 
(тач ка 4.3.2. овог при ло га). Тан ген та вер ти кал не кри ви не у крај-
њем слу ча ју тре ба да се за вр ши на иви ци кру жног ко ло во за уз 
остр во за раз два ја ње из ли ва и ули ва.

Убла же ње по ду жних на ги ба рас кр сни це до вред но сти iN kr ≤ 
2,5 % (сли ка 4-11/а овог при ло га) оба ве зно је на свим дво трач ним 
кру жним рас кр сни ца ма и јед но трач ним кру жним рас кр сни ца ма с 
преч ни ком упи са не кру жни це D ≥ 40 m и/или нај ве ћом ме ро дав-
ном бр зи ном max Vras ≥ 60 km/h.

Убла же ње по ду жних на ги ба на вред но сти 2,5% < iN kr ≤ 4,0 
% (сли ка 4-11/б овог при ло га) мо же се при ме ни ти у усло ви ма 
про стор них огра ни че ња на јед но трач ним кру жним рас кр сни ца ма 
с ме ро дав ном бр зи ном Vras < 50 km/h.

Нај ве ћи по ду жни на ги би у зо ни кру жне рас кр сни це (сли ка 
4-11/в овог при ло га) из у зет но се при ме њу ју при оштрим про стор-
ним огра ни че њи ма на рас кр сни ца ма функ ци о нал ног ран га ПП / 
ПП и СП / ПП с ме ро дав ном бр зи ном рас кр сни це Vras < 50 km/h 
и ма лом ве ро ват но ћом да ће се у кру жном то ку по ја ви ти те рет на 
во зи ла и ауто бу си (ТВ + БУС ≤ 2%).

Сли ка 4-11:  Убла же ње по ду жних на ги ба при кључ них пра ва ца на 
кру жној рас кр сни ци.

4 .2 .4 .2 .  По  преч  ни  на  ги  би  и  ви  то  пе  ре  ње  кру жног  
ко  ло  во  за

По ла зни усло ви, од но сно ге не рал на ни ве ла ци ја кру жне рас-
кр сни це под ра зу ме ва убла же ње по ду жних на ги ба као што је де-
фи ни са но прет ход ним чла ном. Нор ма лан по преч ни на гиб кру жног 
ко ло во за је 2,50 % и усме рен је ка спољ ној иви ци, од но сно не ма 
ви то пе ре ња ко ло во за ра ди при ла го ђа ва ња на ги бу те ре на и/или ни-
ве ле та ма при кључ них пра ва ца.

Та бе ла 4-02 : По преч ни на ги би кру жног ко ло во за.
На гиб iN kr (%) 0 < i ≤ 2,5 2,5 < i ≤ 4,0 4,0 < i ≤ 5,7
Ви то пе ре ње Кру жног ко ло во за не да да 
Мак си мал ни по преч ни на гиб ip (%) -2,5 2,5 4,0

На кру жним рас кр сни ца ма тре ба по што ва ти зах тев нај ве ћег 
ре зул ту ју ћег на ги ба max irez = 4,0 %. При ме њу је се ви то пе ре ње 
кру жног ко ло во за око ње го ве спољ ње иви це. Рам пе ви то пе ре ња 
кру жног ко ло во за не сме ју угро зи ти ефи ка сно од вод ња ва ње, за 
шта је нео п ход на кон тро ла сли ва ња во де по ко ло во зној по вр ши ни 
кон стру и са њем струј ни ца и/или кон стру и са њем ди ја гра ма ре зул-
ту ју ћих на ги ба од вод ња ва ња дуж спољ не иви це кру жног ко ло во за.

Нај по вољ ни ји ни ве ла ци о ни усло ви за кру жне рас кр сни це 
по сти жу се при кљу чи ва њем тзв. кро ва стог на ги ба са о бра ћај ни це 
на кру жни ко ло воз без ви то пе ре ња (сли ка 4-12 овог при ло га). Тан-
ген та вер ти кал не кри ви не пре ло ма ни ве ле те при кључ ног прав ца 
мо ра би ти у окви ру улив ног или из лив ног ко ло во за.

Сли ка 4-12:  Нај по вољ ни ји ни ве ла ци о ни усло ви при кључ ка на кру-
жни ко ло воз.



4.3. Про ве ра про јект них ре ше ња кру жне рас кр сни це

Про јект на ре ше ња кру жне рас кр сни це, од но сно при ме ње ни 
еле мен ти по преч ног про фи ла, си ту а ци о ног и ни ве ла ци о ног пла на 
про ве ра ва ју се са ста но ви шта усло ва про ход но сти ме ро дав них во-
зи ла, хо мо ге ност бр зи на (тач ка 4.1.3.3 овог при ло га) и уну тра шње 
пре глед но сти. Ако ни су ис пу ње ни де фи ни са ни усло ви, нео п ход на 
је про ме на и/или при ла го ђа ва ње при ме ње них про јект них еле ме на-
та по преч ног про фи ла и/или си ту а ци о ног пла на.

4.3.1. Про ве ра про ход но сти кру жне рас кр сни це

За про ве ру про ход но сти кру жне рас кр сни це нео п ход но је де-
фи ни са ти ме ро дав на во зи ла (тач ка 3.4.2. при ло га 2  – Тра са ван-
град ских пу те ва) и гра нич не усло ве из во ђе ња ма не вра, од но сно 
во жње кру жним ко ло во зом и ули ва ња и из ли ва ња. Про ве ра се 
спро во ди при ме ном ве ри фи ко ва ног про грам ског си сте ма и/или 
кон струк ци јом тра јек то ри ја во зи ла и/или ко ри шће њем кри вих ми-
ни мал не про ход но сти.

4 .3 .1 .1 .  Mеродавна  во  зи  ла  за  про  ве  ру  про ход  но  сти 

Из бор ме ро дав ног во зи ла за про ве ру про ход но сти кру жне 
рас кр сни це, од но сно про ве ру мо гућ но сти и усло ва кру жног кре-
та ња и ули ва ња и из ли ва ња за ви си од функ ци о нал ног ран га пу та 
и/или струк ту ре са о бра ћај ног то ка. Као ме ро дав но во зи ло (сли ка 
4-13 овог при ло га) усва ја се нај ве ће во зи ло са ма њим мо гућ но сти-
ма ма не вра за ко је по сто ји ве ро ват но ћа да ће ко ри сти ти пред мет ну 
кру жну рас кр сни цу (АВ, ВВ). На рас кр сни ца ма на при ступ ним пу-
те ви ма мо гу ће је при ме ни ти ме ро дав на во зи ла с ма њим зах те ви ма.

Сли ка 4-13:  Ме ро дав на во зи ла за про ве ру про ход но сти кру жне 
рас кр сни це за ви сно од функ ци о нал ног ран га пре сеч-
них пра ва ца.

4 .3 .1 .2 .  Про ход  но ст  кру жног  ко  ло  во  за

Кру жни ко ло воз је основ ни еле мент рас кр сни це ко јим се 
кре ћу во зи ла свих са о бра ћај них стру ја (пра во, ле во и де сно) ре-
ла тив но хо мо ге ним ка рак те ри стич ним бр зи на ма (тач ка 4.1.4. овог 
при ло га). Раз ли ку ју се усло ви про ход но сти кру жног ко ло во за за 
јед но трач не (тип 1:1:1:1) ка да је нео п ход но обез бе ди ти про лаз јед-
ног ме ро дав ног во зи ла и дво трач не (ти по ви 2:1:2:1, 2:2:2:2) кру-
жне рас кр сни це ка да се во зи ла кре ћу па ра лел но. Гра нич ни усло ви 
про ве ре про ход но сти кру жног ко ло во за за јед но трач не (1:1:1:1) и 
дво трач не кру жне рас кр сни це (2:1:2:1 и 2:2:2:2) при ка за ни су на 
сли ци 4-14 овог при ло га.

За јед но трач не кру жне рас кр сни це нор мал но се обез бе ђу је про-
ход ност за нај ве ћа во зи ла (сли ка 4-14/а1 овог при ло га), при че му је 
ме ро дав на кри тич на тач ка спољ ње кон ту ре во зи ла. Из у зет но, ако су 
оштри ја про стор на огра ни че ња, обез бе ђу је се про ход ност спољ не 
кон ту ре за ТВ (или БУС), а за ве ћа во зи ла (АВ, ВВ) ме ро дав на је пу-
та ња кри тич ног точ ка (сли ка 4-14/а2 овог при ло га), од но сно ако пред-
њи пре пуст за хва та про стор из ван спољ ње иви це кру жног ко ло во за.

За дво трач не кру жне рас кр сни це (тип 1:2:1:2 или 2:2:2:2) 
про ве ра ва ју се усло ви па ра лел не во жње ауто во за (АВ) или вуч ног 
во за (ВВ) спољ ним де лом, а пут нич ког ауто мо би ла (ПА) уну тра-
шњим де лом кру жног ко ло во за (сли ка 4-14/б1 овог при ло га), што 
омо гу ћа ва при хва тљи ву про ход ност за нај ве ћи број кру жних рас-
кр сни ца. На рас кр сни ца ма где се оче ку је ре ла тив но ви со ка кон-
цен тра ци ја во зи ла ве ћих ди мен зи ја (те рет на во зи ла, ауто бу си) у 

кру жном то ку (> 10 %), бу ду ћи да њи хо ва уче ста ла исто вре ме на 
по ја ва у истом пре се ку кру жног ко ло во за ути че на ни во услу ге, 
бр зи не кре та ња во зи ла и ни во си гур но сти са о бра ћа ја, про ход ност 
кру жног ко ло во за се про ве ра ва за па ра лел но кре та ње ТВ (или 
БУС) ду жи не 12,00 m. (сли ка 4-14/б2 овог при ло га).

Сли ка 4-14:  Гра нич ни усло ви про ход но сти кру жног ко ло во за јед-
но трач них (а) и дво трач них (б) кру жних рас кр сни ца 
и ми ни мал не ши ри не ко ло во за (bk).

4 .3 .1 .3 .  Про ход  но ст  ули  ва  и  из  ли  ва

У ули ву у кру жни ко ло воз и из ли ву из кру жног ко ло во за јед но-
трач них кру жних рас кр сни ца (1:1:1:1) гра нич ни услов про ход но сти 
је обез бе ђе ње нај ма ње за штит не ши ри не кри тич них та ча ка га ба ри-
та ме ро дав ног во зи ла (АВ, ВВ) од по 0,20 m. у од но су на фи зич ку 
иви цу ко ло во за у зо ни ули ва или из ли ва (тј. иви ца ко ло во за и остр ва 
за раз два ја ње то ко ва), као што је при ка за но на сли ци 4-15 овог при-
ло га. Из у зет но, ако су оштри ја про стор на огра ни че ња, обез бе ђу је се 
про ход ност спољ не кон ту ре за ТВ (или БУС), а за ве ћа во зи ла (АВ, 
ВВ) ме ро дав на је пу та ња кри тич ног точ ка, од но сно ако пред њи пре-
пуст за хва та про стор из ван спољ не иви це ко ло во за. У дво трач ним 
ули ви ма и из ли ви ма про ход ност се про ве ра ва у усло ви ма па ра лел не 
во жње као за кру жни ко ло воз (тач ка 4.3.1.3. овог при ло га).

Сли ка 4-15: Гра нич ни усло ви про ход но сти ули ва и из ли ва.

4.3.2. Бр зи не у под руч ју кру жне рас кр сни це

По ла зни услов про јек то ва ња кру жних рас кр сни ца је ре ла-
тив на хо мо ге ност бр зи на у скла ду с тач ком 4.1.4. овог при ло га. За 
де фи ни са ње ка рак те ри стич них бр зи на ко је се ко ри сте у по ступ ку 
про ве ре про јект ног ре ше ња, нео п ход но је стан дар ди зо ва ти тра јек-
то ри је во зи ла за ви сно од вр сте ма не вра (пра во, ле во или де сно) 
и при ме ње них про јект них еле ме на та кру жне рас кр сни це. Де таљ-
ни ја про ве ра про јект ног ре ше ња (у идеј ном про јек ту) зах те ва ана-
ли зу тра јек то ри ја во зи ла и де фи ни са ње ка рак те ри стич них бр зи на.

4 .3 .2 .1 .  Ка  рак те  ри  стич  не  т ра  ј ек  то  ри  ј е  во  зи  ла

Ка рак те ри стич не тра јек то ри је во зи ла де фи ни шу се за то ко ве 
пра во, ле во и де сно из свих при кључ них пра ва ца ако је нај ма ње 
од сто ја ње осо ви не во зи ла од иви це ко ло во за као што је при ка за но 
на сли ци 4-16 овог при ло га. Тра јек то ри је во зи ла се апрок си ми ра ју 
са пет ка рак те ри стич них по лу преч ни ка (Rn, n = 1 –5) а ка рак те ри-
стич ни по лу преч ни ци су основ за де фи ни са ње ка рак те ри стич них 
бр зи на (сли ка 4-16 овог при ло га).



Сли ка 4-16:  Тра јек то ри је про ла ска во зи ла кроз кру жну рас кр сни-
цу и ка рак те ри стич ни по лу преч ни ци (Rn).

4 .3 .2 .2 .  Ка  рак  те  ри  стич  не  бр  зи  не

Де фи ни са не тра јек то ри је во зи ла и ка рак те ри стич ни по лу преч-
ни ци чи не осно ву за утвр ђи ва ње ка рак те ри стич них бр зи на, од но-
сно улив не бр зи не (Vu), из лив не бр зи не (Vi) и бр зи не у кру гу (Vk). 
Кон струк ци јом тра јек то ри ја во зи ла за све улив не прав це и де фи-
ни са њем ка рак те ри стич них по лу преч ни ка од ре ђу ју се ка рак те ри-
стич не бр зи не кру жне рас кр сни це као функ ци ја ка рак те ри стич ног 
по лу преч ни ка кри ви не (Rn), нор мал ног (ра ди јал ног) ко е фи ци јен та 
тре ња (fr) и по преч ног на ги ба (ip) при ме ном ди ја гра ма на сли ци 
4-17 овог при ло га. Ме ро дав на вред ност по преч ног на ги ба је нај ве ћи 
по преч ни на гиб у под руч ју ка рак те ри стич ног по лу преч ни ка; то је 
по преч ни на гиб кру жног ко ло во за. Сто га су кон стру и са не кри ве на 
при ло же ном ди ја гра му за по преч не на ги бе - 4,0 %, - 2,5 %, + 2,5 % 
и + 4,0 %. Све бр зи не ули ва ња, из ли ва ња или кру жног кре та ња (Vu, 
Vi, Vk) за све при кључ не прав це тре ба да бу ду ре ла тив но хо мо ге не 
у сла ду с тач ком 4.1.4. овог при ло га. Ако тај услов ни је ис пу њен, 
нео п ход но је про ме ни ти про јект не еле мен те кру жне рас кр сни це.

Сли ка 4-17: Ди ја грам за де фи ни са ње ка рак те ри стич них бр зи на (Vn).

4.3.3. Пре глед ност у кру жној рас кр сни ци

Због дис кон ти ну и те та кре та ња на кру жним рас кр сни ца ма 
спољ на пре глед ност је по себ но зна чај на, гра нич ни усло ви пре ма 
тач ки 2.2.1. и 3.5.1. овог при ло га. Сло же ност ма не ва ра у под руч ју 
кру жне рас кр сни це та ко ђе зах те ва да се обез бе ди тзв. уну тра шња 
пре глед ност кру жне рас кр сни це да би се оси гу ра ло ефи ка сно и 
си гур но кре та ње свих ко ри сни ка. На кру жним рас кр сни ца ма не-
ма све тло сне сиг на ли за ци је, а при о ри тет про ла ска (знак обр ну ти 
тро у гао) има ју во зи ла у кру жном то ку. До њу гра ни цу пред ста вља 
ду жи на за у став не Pz пре глед но сти пре ма тач ки 4.1. при ло га 2  – 
Тра са ван град ских пу те ва.

4 .3 .3 .1 .  Пре  глед  но ст  за  во  зи  ла  ко  ј а  с е  ули  ва  ју

Ули ва ње во зи ла у кру жни ток, при че му при о ри тет има во зи-
ло у кру жном то ку, кључ ни је ма не вар на кру жним рас кр сни ца ма 
(сли ка 4-18 овог при ло га).

Сли ка 4-18: Усло ви пре глед но сти – ули ва ње во зи ла у кру жни ток.

Во зач во зи ла ко је се ули ва у кру жни ток мо ра има ти обез бе-
ђе ну сло бод ну ви зу ру пре глед но сти (сли ка 4-18 овог при ло га) ка:

- во зи лу 1 ко је се ули ва у кру жни ток не по сред но ис пред 
пред мет ног ули ва (улив на бр зи на Vu1, ду жи на за у став ног пу та d1);

- во зи лу 2 ко је се кре ће кру жним ко ло во зом (бр зи на у кру-
жном то ку Vk, ду жи на за у став ног пу та d2);

- тач ки мо гу ће ко ли зи је са оба во зи ла.
Ду жи на пу та d1, од но сно d2 јед на ка је ду жи ни за у став не 

пре глед но сти Pz1, од но сно Pz2 у скла ду с тач ком 4.1. при ло га 2 
 – Тра са ван град ских пу те ва. Фор ми ра не зо не пре глед но сти (сли-
ка 4-18 овог при ло га) мо ра ју би ти осло бо ђе не свих пре пре ка ко је 
оме та ју ви зу ре во за ча (тач ка 3.5.1. овог при ло га).

4 .3 .3 .2 .  Пре  глед  но ст  у  кру жном то  ку

Во зи ла ко ја се кре ћу кру жним ко ло во зом мо ра ју има ти сло-
бод ну ви зу ру пре глед но сти ка во зи лу ис пред се бе, као и мо гућ-
ност опа жа ња ни ске пре пре ке на кру жном ко ло во зу (сли ка 4-19 
овог при ло га).

Сли ка 4-19: Усло ви пре глед но сти – во зи ло у кру жном то ку.



Ду жи на пу та d јед на ка је ду жи ни за у став не пре глед но сти Pz 
за бр зи ну Vk у скла ду с тач ком 4.1. при ло га 2  – Тра са ван град ских 
пу те ва. Фор ми ра на зо на пре глед но сти (сли ка 4-19 овог при ло га) 
мо ра би ти осло бо ђе на свих пре пре ка ко је оме та ју ви зу ру во за ча. 
Ако се кру жна рас кр сни ца фор ми ра у усе ку, вред но сти бер ме пре-
глед но сти су пре ма тач ки 4.2. при ло га 2  – Тра са ван град ских пу-
те ва, с тим што је ме ро дав на од го ва ра ју ћа ка рак те ри стич на бр зи на 
ули ва ња, из ли ва ња или во жње кру жним ко ло во зом (у сла ду с тач-
ком 4.3.2.2. овог при ло га).

4.4. Об ли ко ва ње остр ва за ка на ли са ње

Ка на ли са ње кру жне рас кр сни це под ра зу ме ва, по ред кру жног 
по де о ни ка, и остр ва за раз два ја ње су прот но усме ре них то ко ва у 
зо ни ули ва и из ли ва. Основ ни усло ви за те еле мен те при ка за ни су 
у прет ход ним по гла вљи ма, укљу чу ју ћи и ге о ме три ју при кључ них 
пра ва ца.

4.4.1. Об ли ко ва ње остр ва за раз два ја ње ули ва и из ли ва

Об ли ко ва ње остр ва за раз два ја ње ули ва и из ли ва у/из кру-
жног то ка усло вље но је сте пе ном усме ра ва ња во зи ла у скла ду с 
тач ком 4.2.3.2. овог при ло га. Тип ска ре ше ња при ка за на су на сли-
ци 4-20 овог при ло га. Оиви че ња остр ва су као на кру жном по де-
о ни ку, а спољ не иви це ули ва или из ли ва су као и спољ не иви це 
кру жног ко ло во за (тач ка 4.4.2. овог при ло га). По вр ши на остр ва се 
за тра вљу је; ако је укуп на по вр ши на остр ва ма ња од 20 m2 при ме-
њу ју се еле мен ти за по пло ча ва ње или сит на коц ка на це лој по вр-
ши ни.

Сли ка 4-20:  Об ли ко ва ње остр ва за раз два ја ње ули ва и из ли ва: 1 
- мак си мал но усме ра ва ње во зи ла 2 - сред ње 3 - ми ни-
мал но. 

4.4.2. Об ли ко ва ње иви ца кру жног ко ло во за

По лу преч ник кру жног по де о ни ка (Rkp) на рас кр сни ца ма 
ван град ске пут не мре же ди мен зи о ни ше се сход но тач ки 4.2.2.1. 
овог при ло га. Иви це кру жног ко ло во за пре ма кру жном по де о ни-
ку об ли ку ју се при ме ном еле ме на та дру га чи је струк ту ре (нпр. еле-
мен ти за по пло ча ва ње, сит на коц ка), уз фор ми ра ње оиви че ња пре-
ма сли ци 4-21 овог при ло га. Уз спољ ну иви цу кру жног ко ло во за 
тре ба при ме ни ти до дат не по пло ча не тра ке ши ри не 0,25  – 0,30 m у 
рав ни ко ло во за; ши ри не бан ки на и по преч ног на ги ба је у скла ду с 
тач ком 5.1.2. при ло га 2  – Тра са ван град ских пу те ва, апс. ми ни мум 
b = 1,00 m.

Сли ка 4-21: Об ли ко ва ње иви ца кру жног ко ло во за .

По вр ши на кру жног по де о ни ка се за тра вљу је. Ни ско зе ле ни ло 
и/или ви зу ел не до ми нан те у цен тру кру жног по де о ни ка (нпр. ви-
со ко зе ле ни ло) до зво ље но је са мо ако не ула зи у об вој ни цу ли ни-
ја ви зу ра пре глед но сти во зи ла у кру жном то ку (тач ка 4.3.3.2. овог 
при ло га). Ви зу ел не до ми нан та у цен тру кру жног по де о ни ка по зи-
тив но ути че на са гле дљи вост це ле по вр шин ске рас кр сни це и ви зу-
ел но ин фор ми ше во за че о дис кон ти ну и те ту кре та ња.

4.5. По себ ни еле мен ти кру жне рас кр сни це

Кру жне рас кр сни це зах те ва ју дру га чи је еле мен те и опре му 
не го рас кр сни це са пре се ца њем са о бра ћај них стру ја бу ду ћи да се 
ра ди о су штин ски раз ли чи том кон цеп ту во ђе ња са о бра ћај них то-
ко ва. У спе ци фич ним про грам ским усло ви ма и/или про стор ним 
огра ни че њи ма ја вља се и по тре ба за по себ ним еле мен ти ма из ван 
стан дард них, ко ји ма се ис пу ња ва ју спе ци фич ни про грам ски усло-
ви и/или ре ше ње при ла го ђа ва спе ци фич ним про стор ним огра ни-
че њи ма ло ка ци је кру жне рас кр сни це.

4.5.1. Из дво је ни ко ло воз за де сна скре та ња

Из дво је ним ко ло во зом за де сна скре та ња по ве ћа ва се про пу-
сна моћ кру жне рас кр сни це, сма њу је оп те ре ће ње кру жног ко ло во-
за и ин ди рект но по ве ћа ва си гур ност са о бра ћа ја. То ре ше ње се при-
ме њу је и на при кључ ним прав ци ма са по три во зне тра ке по сме ру 
ка да се крај ња де сна тра ка на ста вља у по се бан ко ло воз, а ули ви у 
кру жни ко ло воз сво де на стан дард но ре ше ње са по две улив не тра-
ке. Та ко ђе, из дво јен ко ло воз за де сна скре та ња при ме њу је се ка да 
су сед ни улив и из лив за кла па ју оштар угао и/или су ме ђу од сто-
ја ња ули ва и из ли ва раз ли чи та. Стан дард ни еле мен ти из дво је ног 
ко ло во за за де сна скре та ња на кру жној рас кр сни ци при ка за ни су 
на сли ци 4-22 овог при ло га. Ди рект но из два ја ње де сних скре та-
ња, од но сно без до дат не ма ни пу ла тив не тра ке (tm) мо гу ће је ако је 
улив с ме ро дав ном бр зи ном при кључ ка Vras  ≤ 60 km/h.

Сли ка 4-22:  Из дво је ни ко ло воз за де сна скре та ња на кру жној рас-
кр сни ци.



4.5.2. Јав ни пре воз у зо ни кру жне рас кр сни це

На ван град ским пу те ви ма у скла ду с тач ком 6.1.2.2. про ло-
га 1  – Функ ци о нал на кла си фи ка ци ја пу те ва, по ја вљу је се ли ниј-
ски при град ски са о бра ћај ауто бу са на са бир ним пу те ви ма (СП) уз 
мо гућ но сти поjаве на ве зним (ВП) и при ступ ним пу те ви ма (ПП). 
Њи хо ва ста ја ли шта обич но су у зо на ма по вр шин ских рас кр сни ца 
ка да је по треб но и мо гу ће обез бе ди ти пе шач ке ко му ни ка ци је до/
од ста ја ли шта.

Ста ја ли ште при град ског ли ниј ског ауто бу са на ван град ским 
пу те ви ма ло ци ра се иза кру жне рас кр сни це са еле мен ти ма де фи-
ни са ним на сли ци 4-23/а1 овог при ло га. Ако ни је мо гу ће при ме-
ном ми ни мал них вред но сти фор ми ра ти ста ја ли ште ауто бу са услед 
про стор них огра ни че ња, из у зет но се мо гу при ме ни ти еле мен ти 
де фи ни са ни на сли ци 4-23/а2 овог при ло га.

Ауто бу ско ста ја ли ште ис пред кру жне рас кр сни це је у су ко бу 
с по тре ба ма ули ва ња во зи ла у кру жни ток, па се при ме њу је са мо 
ако су оштри ја про стор на огра ни че ња и/или ако се из во ди ре кон-
струк ци ја и/или ако су ин тен зив ни то ко ви пут ни ка ко ји пре се да-
ју на по преч ну ли ни ју, па се при ме њу је из у зет но на рас кр сни ца ма 
ПП / ПП или СУ / ПП, а услов је да је ме ро дав на бр зи на при-
кључ ка  Vras ≤ 50 km/h.

Сли ка 4-23:  Ста ја ли ште ли ниј ских ауто бу са: а – иза и б – ис пред 
кру жне рас кр сни це.

Пе шач ки пре ла зи, у скла ду с тач ком 4.5.3. овог при ло га, ми-
ни мал не су ши ри не 2,00 m. Ако се ра ди о ин тен зив ни јем јав ном 
при град ском пре во зу (> 20 ауто бу са/вр шном ча су укуп но на рас-
кр сни ци) при ме њу је се од го ва ра ју ћи град ски тип кру жне рас кр-
сни це (по гла вље 5  – Тех нич ка упут ства за про јек то ва ње по вр шин-
ских рас кр сни ца у гра до ви ма). Пе ро ни се из во де це лом ду жи ном 
ста ја ли шта L (сли ка 4-23 овог при ло га) са оба ве зном за шти том 
пут ни ка од вре мен ских усло ва и ди мен зи ја ма као на по вр шин ским 
рас кр сни ца ма са пре се ца њем са о бра ћај них стру ја (тач ка 3.5.9. 
овог при ло га).

4.5.3. Пе ша ци и би ци кли сти у зо ни кру жне рас кр сни це

Пе ша ци и/или би ци кли сти се ја вља ју са мо у по себ ним усло-
ви ма ван град ских пу те ва у при град ском под руч ју и во де се из ван 
ко ло во за с јед не стра не ван град ског пу та с ми ни мал ном ши ри ном 
од 2,50 m (2,25 m), па се и по преч ни пре ла зи пре ко улив но/из лив-
них тра ка кру жне рас кр сни це та ко ђе обез бе ђу ју јед но стра но (сли-
ка 4-24 овог при ло га). Ако су ин тен зив ни ји то ко ви пе ша ка и/или 
би ци кли ста (ви ше од 100 пе ша ка и/или би ци кли ста у вр шном ча су 
на би ло ком пре ла зу), примeњује се од го ва ра ју ћи град ски тип кру-
жне рас кр сни це (по гла вље 5  – Тех нич ка упут ства за про јек то ва ње 
по вр шин ских рас кр сни ца у гра до ви ма).

Сли ка 4-24:  Пе шач ке и/или би ци кли стич ке ста зе у под руч ју ван-
град ске кру жне рас кр сни це.

4.6. Кру жне рас кр сни це ве ли ког преч ни ка 

Кру жне рас кр сни це ве ли ког преч ни ка (D ≥ 70 m) при ме њу ју 
се са мо на рас кр сни ца ма нај ви ших функ ци о нал них ран го ва (ДП/
ДП, евен ту ал но ДП/ВП) или као са став ни еле мент де ни ве ли са не 
кру жне рас кр сни це. Оне су увек че тво ро кра ке рас кр сни це. Во зи ла 
у кру жном то ку има ју при о ри тет про ла за у од но су на во зи ла ко ја 
се ули ва ју.

4.6.1. Основ ни про јект ни усло ви

Овај тип кру жне рас кр сни це функ ци о ни ше с ма не вром пре-
пли та ња на де о ни ци кру жног ко ло во за, за шта је нео п ход но обез-
бе ди ти до вољ ну чи сту ду жи ну (сли ка 4-25 овог при ло га).

Сли ка 4-25:  Основ ни про јект ни усло ви за кру жне рас кр сни це с 
пре пли та њем са о бра ћај них то ко ва.

Број улив них тра ка би ло ког при кључ ног прав ца се огра ни-
ча ва на нај ви ше две, док су две во зне тра ке кру жног ко ло во за или 
са зна чај ним са о бра ћај ним оп те ре ће њем нај ви ше три во зне тра ке. 
Ши ри на во зних тра ка кру жног ко ло во за је 3,50 –3,75 m; прет ход-
не ши ри не укљу чу ју и по треб на про ши ре ња во зних тра ка, као и 
ивич не ли ни је од 0,20 m. Еле мен ти ни ве ла ци о ног пла на су као и 
на прет ход ним ти по ви ма кру жних рас кр сни ца (тач ка 4.2.4. овог 



при ло га). Про јект на ре ше ња се про ве ра ва ју као што је утвр ђе но у 
по гла вљу 4.3. овог при ло га.

Ули ви и из ли ви се раз два ја ју и мак си мал но усме ра ва ју уз 
обез бе ђе ње до вољ не ду жи не стра ни це остр ва пре ма кру жном ко-
ло во зу. При ме њу је се са мо јед на во зна тра ка за из лив чи ме се сма-
њу је ве ро ват но ћа кон фли ка та у из ли ва њу из кру жног то ка и раз-
вр ста ва ју се са о бра ћај не стру је на кру жном ко ло во зу. Две из лив не 
во зне тра ке при ме њу ју се у ком би на ци ји са три во зне тра ке на 
кру жном ко ло во зу ка да је мо гу ће хо ри зон тал ном сиг на ли за ци јом 
усме ри ти из лив не то ко ве на крај њу де сну во зну тра ку кру жног ко-
ло во за.

4.6.2. Про јект ни еле мен ти и об ли ко ва ње ули ва и из ли ва

Про јект ни еле мен ти и об ли ко ва ње ули ва и из ли ва да ти су на 
сли ци 4-26 овог при ло га, за при кључ не прав це са две и јед ном во-
зном тра ком у основ ном про фи лу, и то за тип ско ре ше ње са јед ном 
из лив ном тра ком.

Сли ка 4-26:  Про јект ни еле мен ти и об ли ко ва ње ули ва и из ли ва за 
кру жне рас кр сни це са пре пли та њем са о бра ћај них 
то ко ва.

5. СА О БРА ЋАЈ НА И ПУТ НА ОПРЕ МА

5.1. Сиг на ли за ци ја

Хо ри зон тал на, вер ти кал на и пу то ка зна сиг на ли за ци ја пред-
мет су по себ них Тех нич ких упут ста ва у ко ји ма се јед но знач но 
де фи ни шу стан дард на ре ше ња за сло бод не де о ни це ван град ских 
пу те ва и рас кр сни це на њи ма (по вр шин ске и де ни ве ли са не). Због 
то га су у овим тех нич ким упут стви ма са мо на зна че ни еле мен ти 
сиг на ли за ци је ко ји су у ди рект ној ве зи с гра ђе вин ским ре ше њем 
по је ди нач них по вр шин ских рас кр сни ца (са пре се ца њем са о бра-
ћај них стру ја или кру жних).

5.2. Осве тље ње

По вр шин ске рас кр сни це на ван град ској пут ној мре жи у 
прин ци пу ни су осве тље не, осим ако ни су у скло пу де ни ве ли са них 
рас кр сни ца и/или обје ка та за ко мер ци јал ну екс пло а та ци ју. Ако се 
по вр шин ске рас кр сни це при ме њу ју у тран зи ци о ној зо ни из ме ђу 

ван град ских и град ских де о ни ца, па ра ме три осве тље ња под ле жу 
ре ле вант ној тех нич кој и за кон ској ре гу ла ти ви за ту област. Ако се 
на по вр шин ској рас кр сни ци на ла зе пе ша ци, би ци кли сти и јав ни 
пре воз, оба ве зно се она мо ра осве тли ти.

5.3. Оста ла пут на опре ма

Пут на опре ма, као што су: си гур но сне огра де, сме ро ка зи и 
сл. под ле жу ре ле вант ној тех нич кој и за кон ској ре гу ла ти ви за ту 
област са основ ним ци љем уна пре ђе ња без бед но сти и про точ но-
сти пут ног са о бра ћа ја. Про је кат те опре ме је са став ни део про јект-
не до ку мен та ци је, као што су то и про јек ти од вод ња ва ња, пеј за-
жног уре ђе ња и сл.

ПРИ ЛОГ 4

1. ДЕ НИ ВЕ ЛИ СА НЕ РАС КР СНИ ЦЕ ВАН ГРАД СКИХ ПУ ТЕ ВА

Тех нич ка упут ства за про јек то ва ње де ни ве ли са них рас кр-
сни ца ван град ских пу те ва су кон ци пи ра на као основ ни до ку мент 
тех нич ке ре гу ла ти ве из обла сти про јек то ва ња ван град ских пу те ва, 
за сно ван на ста во ви ма и вред но сти ма де фи ни са ним у при ло гу 2  – 
Тра са ван град ских пу те ва. Ова тех нич ка упут ства слу же за про јек-
то ва ње обје ка та (де ни ве ли са них рас кр сни ца) но во град ње, ре кон-
струк ци је и ре ха би ли та ци је.

Упут ства су да та у сле де ћим по гла вљи ма:
1) Осно ве за про јек то ва ње;
2) Кла си фи ка ци ја де ни ве ли са них рас кр сни ца;
3) Прин ци пи ком по но ва ња де ни ве ли са них рас кр сни ца;
4) Ге о ме триј ско об ли ко ва ње и ди мен зи о ни са ње;
5) Уре ђе ње под руч ја де ни ве ли са не рас кр сни це;
6) Са о бра ћај на и пут на опре ма;
7) Ка рак те ри стич ни при ме ри.
Вред но сти про јект них еле ме на та и пред ло зи про јект них ре-

ше ња де фи ни са них у овим упут стви ма фор ми ра ни су на осно ву 
про ве ра во зно ди на мич ких, кон струк тив них и са о бра ћај но-пси-
хо ло шких (естет ских) кри те ри ју ма уз исто вре ме но ува жа ва ње 
зах те ва за ми ни му мом ин ве сти ци о них ула га ња, мак си му мом без-
бед но сти и про точ но сти са о бра ћа ја и ми ни му мом еко ло шких по-
сле ди ца. По што су то сло же ни и у из ве сном сми слу кон тра дик-
тор ни зах те ви, оп ти мал но ре ше ње је у њи хо вом ком про ми су уз 
нај ве ћу кре а тив ност про јек тан та и ува жа ва ње спе ци фич них усло-
ва кон тек ста при че му тре ба во ди ти ра чу на о пра во вре ме ној и аде-
кват ној ин фор ми са но сти нај ши ре јав но сти с об зи ром на то да је 
пут јав но до бро ко је се фи нан си ра из за јед нич ких сред ста ва.

Овим упут стви ма об у хва ће на су ре ше ња за де ни ве ли са не 
рас кр сни це из ван не пре кид но из гра ђе ног град ског под руч ја. То 
зна чи да рас кр сни це у пре ла зној зо ни из ме ђу ван град ског под руч-
ја и под руч ја не пре кид не из гра ђе но сти ур ба них це ли на под ле жу 
Тех нич ким упут стви ма за про јек то ва ње са о бра ћај ни ца у гра до ви-
ма  – де ни ве ли са не рас кр сни це, уз ува жа ва ње спе ци фич них усло ва 
ло ка ци је и са о бра ћај них зах те ва (мо тор ни, јав ни град ски, би ци-
кли стич ки, пе шач ки са о бра ћај).

Од утвр ђе них вред но сти по је ди нач них еле ме на та мо же се од-
сту пи ти са мо ако се тех нич ким и еко ном ским ана ли за ма до ка же 
оправ да ност дру га чи јег ре ше ња и ако се га ран ту је зах те ва ни ни во 
без бед но сти, про точ но сти и за шти те жи вот не сре ди не, као и ако је 
утро шак ин ве сти ци о них сред ста ва у скла ду с про јект ним за хва том.

Овај до ку мент се осла ња на при лог 1  – Функ ци о нал на кла си-
фи ка ци ја ван град ских пу те ва, при лог 2  – Тра са ван град ских пу те-
ва, као и на За кон о јав ним пу те ви ма.

2. ОСНО ВЕ ЗА ПРО ЈЕК ТО ВА ЊЕ

На де ни ве ли са ним рас кр сни ца ма се вр ши ди стри бу ци ја ко-
ри сни ка на же ље не прав це кре та ња, што прет по ста вља од ре ђе не 
ма не вре (успо ре ње, убр за ње и сл.) и ускла ђе но по на ша ње свих 
уче сни ка у са о бра ћа ју. Тај за да так се мо же успе шно оба ви ти план-
ски уре ђе ним гра ђе вин ским осно ва ма и уз по што ва ње основ них 
ци ље ва у ре а ли за ци ји тог гра ђе вин ског по ду хва та: ми ни мум ин-
ве сти ци о них ула га ња, нај ве ћа без бед ност, нај ве ћа про точ ност и 



ми ни мум еко ло шких по сле ди ца. То та ко ђе под ра зу ме ва и до след-
но по што ва ње и спро во ђе ње је дин стве не ме то до ло ги је про јек то ва-
ња, би ло да се ра ди о де ни ве ли са ној рас кр сни ци као са мо стал ном 
објек ту или као објек ту у са ста ву од ре ђе ног пут ног по те за но во-
град ње или ре кон струк ци је.

Осно ве за про јек то ва ње де ни ве ли са них рас кр сни ца за сни ва-
ју се на прин ци пу одр жа ња ре жи ма кон ти ну ал них то ко ва глав ног 
и спо ред ног прав ца. То под ра зу ме ва не за ви сно во ђе ње глав ног и 
спо ред ног прав ца у раз ли чи тим гра ђе вин ским ни во и ма, чи ме се 
обез бе ђу је про стор но раз два ја ње кон фликт них стру ја. Та квим ре-
ше њем по сти жу се бит ни ефек ти по без бед ност во жње, про точ-
ност са о бра ћа ја и ума ње ње не га тив них ефе ка та на жи вот ну око-
ли ну.

Ка да је у пи та њу без бед ност во жње, са о бра ћај не ста ти сти-
ке по ка зу ју да се про стор ним раз два ја њем кон фликт них са о бра-
ћај них стру ја мо гу у пот пу но сти укло ни ти пре сеч не тач ке и ти ме 
от кло ни ти глав ни узро ци са о бра ћај них не зго да. По ред по ве ћа ња 
без бед но сти, дру ги зна ча јан чи ни лац у екс пло а та ци ји је сте по ве-
ћа ње про пу сне мо ћи, што се без сум ње оства ру је при ме ном де-
ни ве ли са них рас кр сни ца, ко је су ви ше стру ко ве ћег ка па ци те та од 
по вр шин ских. При ме ном де ни ве ли са них рас кр сни ца по сти жу се 
и зна чај ни ефек ти у по гле ду сма ње ња за га ђе ња око ли не, пре све-
га за то што су то ко ви кон ти ну ал ни и след стве но то ме мно го ма ња 
еми си ја за га ђи ва ча (бу ка, аеро за га ђе ње, и др.).

По ред тих не спор но по зи тив них ефе ка та, из град ња де ни ве-
ли са них рас кр сни ца под ра зу ме ва и ан га жо ва ње зна чај ног про сто-
ра од 20 до 50 пу та ве ћи про стор не го за по вр шин ске рас кр сни це), 
што зах те ва и од го ва ра ју ћа фи нан сиј ска сред ства. Сто га се при-
ме на тих рас кр сни ца мо же оправ да ти са мо на оним пут ним прав-
ци ма, где је укуп ни ПГДС ве ћи од 12.000 во зи ла/дан, и то ако је 
ПГДС спо ред ног пут ног прав ца ве ћи од 3.000 во зи ла/дан.

2.1. Про грам ски усло ви

Про грам ски усло ви за про јек то ва ње де ни ве ли са них рас кр-
сни ца на ван град ским пу те ви ма об у хва та ју функ ци о нал не зах те-
ве пре сеч них (укр сних) пра ва ца у по гле ду кон ти ну и те та и бр зи не 
кре та ња во зи ла, по ла зне ста во ве о вр ста ма и ти по ви ма де ни ве ли-
са них рас кр сни ца, про стор ној ор га ни за ци ји под руч ја, као и ме ро-
дав не по ка за те ље за про јек то ва ње и кон тро лу про јект них ре ше ња 
са ста но ви шта ин ве сти ци о них ула га ња, про пу сне мо ћи, без бед но-
сти са о бра ћа ја и еко ло шких по сле ди ца.

За кон о јав ним пу те ви ма, при лог 1  – Функ ци о нал на кла си-
фи ка ци ја пу те ва, при лог 2  – Тра са ван град ских пу те ва, при лог 3  – 
По вр шин ске рас кр сни це ван град ских пу те ва, пред ста вља ју основ-
ну за кон ску и тех нич ку ре гу ла ти ву за пла ни ра ње и про јек то ва ње 
де ни ве ли са них рас кр сни ца.

У Сту ди ји кон цеп ци је про јек та за но во про јек то ва не де о ни це 
или де о ни це ко је се ре кон стру и шу на по сто је ћој мре жи фор ми ра ју 
се про грам ски усло ви и про јект ни за да так за ви сно од фа зе из ра де 
про јект не до ку мен та ци је. Про јект ни за да так пред ста вља основ ни 
до ку мент уго вор них оба ве за из ме ђу ин ве сти то ра и про јек тан та и, 
за др жав не пу те ве I и II ре да, под ле же од го ва ра ју ћој струч ној кон-
тро ли.

2.1.1. Функ ци ја у мре жи

На де ни ве ли са ним рас кр сни ца ма оба вља се до ми нант на ди-
стри бу ци ја то ко ва на пут ној мре жи у скла ду са ста во ви ма из не тим 
у тач ки 2.1. овог при ло га. Сто га се оправ да ње за при ме ну де ни-
ве ли са них рас кр сни ца на ла зи на да љин ским и ве зним пу те ви ма 
од го ва ра ју ћег са о бра ћај ног оп те ре ће ња. По што се на ауто пу ту 
зах те ва пот пу ни кон ти ну и тет са о бра ћај них то ко ва, то зна чи да је 
оба ве зна при ме на де ни ве ли са них рас кр сни ца на тој ка те го ри ји пу-
те ва. На оста лим пу те ви ма (ви ше трач ни пу те ви (ВП) / дво трач ни 
пу те ви (П)) де ни ве ли са на рас кр сни ца оправ да на је са мо ка да су 
ис пу ње ни усло ви у по гле ду са о бра ћај ног оп те ре ће ња де фи ни са-
ног у тач ки 2.1. овог при ло га.

Као из у зе так од на ве де ног, а ка да се вр ши де ни ве ла ци ја укр-
шта ја глав ног и спо ред ног прав ца (при род не усло вље но сти), мо-
гућ је спе ци фи чан тип по вр шин ске рас кр сни це (тзв. тип 3Б), ко ји 
је дво стру ка ком би на ци ја при кључ ка ти па 3А за ре ше ње укр шта-
ја на ве де ног ви син ског раз два ја ња укр сних прав ца. У том слу ча ју 

де ни ве ли шу се про точ не стру је глав ног и спо ред ног прав ца, а све 
дру ге стру је под ле жу за ко ни то сти ма про јек то ва ња по вр шин ских 
рас кр сни ца.

Де таљ на функ ци о нал на кла си фи ка ци ја де ни ве ли са них рас-
кр сни ца при ка за на је у тач ки 3.1. овог при ло га.

2.1.2. Про стор на ор га ни за ци ја де ни ве ли са них рас кр сни ца

Де ни ве ли са на рас кр сни ца об у хва та (сли ка 2-01 овог при ло га) 
по ред глав ног и спо ред ног прав ца и при кључ не рам пе и раз ли чи те 
до дат не во зне тра ке, као и од го ва ра ју ће пут не објек те (мо сто ве) 
у ши рем под руч ју рас кр сни це. У том под руч ју по сто је раз ли чи ти 
ути ца ји: од то по граф ских и мор фо ло шких до спе ци фич не на ме-
не про сто ра ко ји мо ра ути ца ти и на са мо ре ше ње. Сто га сва ка де-
ни ве ли са на рас кр сни ца има сво је спе ци фич но сти ко је про из ла зе 
из про грам ских усло ва и про стор них огра ни че ња, уз нео п ход ност 
уни фи ка ци је у нај ши рем сми слу да би се на пут ној мре жи, што је 
ви ше мо гу ће, обез бе ди ла мак си мал на про точ ност и без бед ност са-
о бра ћа ја уз ми ни ми за ци ју еко ло шких по сле ди ца.

Сли ка 2-01: Основ ни еле мен ти де ни ве ли са не рас кр сни це.

По ла зни услов за оп ти мал ну про стор ну ор га ни за ци ју де ни-
ве ли са не рас кр сни це је фор ми ра ње син те зне кар те (пла на) огра-
ни че ња. Основ за из ра ду тог до ку мен та, у по чет ним фа за ма про-
јек то ва ња, ве зан је за ква ли тет ин фор ма ци ја о огра ни че њи ма: 
при род ним (то по гра фи ја, ге о тех ни ка, кли ма, хи дро ло ги ја, хи дро-
гра фи ја, зо не и усло ви за шти те) и ство ре ним (на ме на по вр ши на 
и ко ри шће ње зе мљи шта, са о бра ћај на и ин фра струк тур на осно ва, 
про стор ни пла но ви). На осно ву де фи ни са не син те зне кар те огра-
ни че ња, мо гу ћа су ва ри јант на ре ше ња де ни ве ли са не рас кр сни це 
за ви сно од си сте ма екс пло а та ци је укр сних (при кључ них) пра ва ца, 
ди стри бу ци је са о бра ћај них то ко ва и функ ци о нал ног ни воа са ме 
рас кр сни це.

Оп ти мал но функ ци о нал но ре ше ње би ра се при ме ном еко-
ном ских ме то да вред но ва ња или при ме ном ме то да ви ше кри те ри-
јум ског вред но ва ња.

2.1.3. Са о бра ћај но оп те ре ће ње

За про јек то ва ње де ни ве ли са них рас кр сни ца ме ро дав на са-
о бра ћај на оп те ре ће ња у скла ду су са де фи ни са ним у при ло гу 
1  – Функ ци о нал на кла си фи ка ци ја ван град ских пу те ва, на ни воу 
про то ка ме ро дав ног ча са, утвр ђе на ве ри фи ко ва ним ме то да ма за 
ана ли зу и прог но зу са о бра ћај ног оп те ре ће ња. 



Сли ка 2-02: Са о бра ћај на сли ка то ко ва на де ни ве ли са ној рас кр сни ци.

Ме ро дав на са о бра ћај на оп те ре ће ња за про јек то ва ње де ни-
ве ли са них рас кр сни ца раш чла њу ју се по са о бра ћај ним стру ја ма 
(сли ка 2-02 овог при ло га) с де таљ ном струк ту ром по вр ста ма во-
зи ла. Ме ро дав ни па ра ме тар за про јек то ва ње де ни ве ли са них рас-
кр сни ца де фи ни ше се у скла ду с про грам ским усло ви ма и зах те-
ва ним ни во ом услу ге де ни ве ли са не рас кр сни це (НУ ДР), ко ји 
мо ра би ти обез бе ђен на истом ни воу (из у зет но за 1 ни во ни жи ако 
је ре кон струк ци ја) као и за де о ни це из ме ђу рас кр сни ца.

2.1.4. Ме ро дав не бр зи не у про јек то ва њу
 
У про јек то ва њу де ни ве ли са них рас кр сни ца по ла зне ме ро-

дав не бр зи не су ра чун ске бр зи не де о ни ца (Vri) ко је се су сти чу у 
чво ру, а на осно ву је ди мен зи о ни са ни ве ли чи на гра нич ни еле ме-
на та пла на и про фи ла укр сних (при кључ них) пра ва ца. При ме ње-
ни еле мен ти про јект не ге о ме три је укр сних (при кључ них) пра ва ца 
ди мен зи о ни шу се и про ве ра ва ју на осно ву ре зул ту ју ћих вред но сти 
про јект них бр зи на (VpGP, од но сно VpSP).

За де ни ве ли са не рас кр сни це де фи ни шу се до дат не ме ро дав-
не бр зи не за по је ди не еле мен те за ви сно од ти па рас кр сни це (тач ка 
5.3. овог при ло га) и кон цеп ци је во ђе ња се кун дар них то ко ва. Раз-
ли ку ју се сле де ћи слу ча је ви:

1) За из ли ве и ули ве на по те зу с кон ти ну ал ним про то ком 
ме ро дав на је про јект на бр зи на (Vp=0,8VpGP) у под руч ју из ли ва ња 
или ули ва ња  (тј. по тез с кон ти ну ал ним про то ком). Ако је на це лом 
по те зу пред ви ђе но огра ни че ње бр зи не, про јект на бр зи на је јед на-
ка нај ве ћој до зво ље ној бр зи ни (Vp = max Vd).

2) За спој не рам пе ме ро дав на је про јект на бр зи на рам пе 
(Vp,R), ко ја за ви си од функ ци о нал ног ни воа де ни ве ли са не рас кр-
сни це (тач ка 3.1. овог при ло га), од но сно ти па рам пе. Де таљ ни ји 
при каз при ме не и гра нич не вред но сти да ти су у погл. 5 ових упут-
ста ва.

3) За по вр шин ске рас кр сни це у са ста ву де ни ве ли са не рас-
кр сни це  ме ро дав не бр зи не у скла ду с тач ки 2.1.4. при ло га 3  – По-
вр шин ске рас кр сни це ван град ских пу те ва.

2.1.5. Ме ро дав на во зи ла

Де ни ве ли са не рас кр сни це мо ра ју обез бе ди ти про лаз свим вр-
ста ма ме ро дав них во зи ла, ко ја се као ме ро дав на де фи ни шу за про-
јек то ва ње по је ди них пут них по те за (де о ни ца) у скла ду с при ло гом 
1  – Функ ци о нал на кла си фи ка ци ја ван град ских пу те ва и при ло гом 

2  – Тра са ван град ских пу те ва. Пре ма на ве де ној тех нич кој ре гу ла-
ти ви, де фи ни са на су од го ва ра ју ћа ме ро дав на во зи ла за кон крет ну 
ка те го ри ју пу та (да љин ски, ве зни, са бир ни) за ко ја се мо ра ју обез-
бе ди ти усло ви про ход но сти.

Де фи ни са ње ме ро дав ног во зи ла за про јек то ва ње и об ли ко ва ње 
еле ме на та де ни ве ли са них рас кр сни ца и евен ту ал но по вр шин ских 
рас кр сни ца на спо ред ном прав цу, за ви си од функ ци о нал ног ти па пу-
та и од уче ста ло сти во зи ла у ме ро дав ном ча су за ди мен зи о ни са ње.

2.2. Кри те ри ју ми за про јек то ва ње

Про јек то ва ње де ни ве ли са них рас кр сни ца об у хва та низ ве-
о ма ком плек сних ме то да, по сту па ка и про це ду ра у ци љу фор ми-
ра ња оп ти мал ног ре ше ња за при род на и ство ре на огра ни че ња уз 
ми ни мум ин ве сти ци о них ула га ња (гра ђе ње и одр жа ва ње), мак си-
мум про точ но сти и без бед но сти са о бра ћа ја и ми ни мум еко ло шких 
по сле ди ца. Де фи ни са не кри те ри ју ме, по је ди нач но и скуп но, тре ба 
у про це су про јек то ва ња и об ли ко ва ња до след но по што ва ти, и кад 
год је то мо гу ће, из ра зи ти по је ди нач ним по ка за те љи ма ко ји мо гу 
по слу жи ти као ре ле вант ни па ра ме три за вред но ва ње ва ри јант них 
ре ше ња. Од сту па ње од на ве де них кри те ри ју ма мо ра би ти те мељ но 
обра зло же но тех нич ким, еко ном ским и об ли ков ним ана ли за ма ува-
жа ва ју ћи ни во про јек та и зна чај укр сних (при кључ них) пра ва ца.

2.2.1. Усло ви ло ка ци је

Про јек то ва ње де ни ве ли са них рас кр сни ца по чи ње на осно ву 
де фи ни са них про грам ских усло ва и про јект ног за дат ка за про јек те 
но во град ње или ре кон струк ци је, би ло да је рас кр сни ца (рас кр сни-
це) са став ни део де о ни це пу та и/или пут ног по те за, или изо ло ван 
про је кат рас кр сни це као по се бан обје кат. Из бор ма кро и ми кро 
ло ка ци је као и утвр ђи ва ње про стор них од но са укр сних (при кључ-
них) пра ва ца мо ра би ти у скла ду с ме ро дав ним са о бра ћај ним оп-
те ре ће њем и њи хо вом зна ча ју у пут ној мре жи, што је по ла зна ак-
тив ност у про јек то ва њу по вр шин ских рас кр сни ца.

Де ни ве ли са на рас кр сни ца мо ра да бу де са гле дљи ва с глав ног 
прав ца (спо ља шна пре глед ност) нај ма ње с да љи не сло бод не пре-
глед но сти PsGP=6VpGP. Тај услов ис кљу чу је де о ни це глав ног прав-
ца с не до вољ ном пре глед но шћу и гра нич ним вред но сти ма тра си-
ра ња (тач ка 4.1. овог при ло га).

За усло ве пре глед но сти са спо ред ног прав ца за функ ци о-
нал ни ни во „А” и „B” ста во ви у по гле ду пре глед но сти су, као и 
на глав ном прав цу, али у функ ци ји ме ро дав не бр зи не спо ред ног 
прав ца PsSP=6VpSP. За функ ци о нал ни ни во „C” де ни ве ли са них 
рас кр сни ца, ко ји под ра зу ме ва по вр шин ске рас кр сни це на спо ред-
ном прав цу, ва же усло ви де фи ни са ни у при ло гу 3  – По вр шин ске 
рас кр сни це ван град ских пу те ва.

Због про точ но сти и без бед но сти де ни ве ли са них рас кр сни ца, 
број при кључ них пра ва ца се огра ни ча ва на три (при кљу чак), од-
но сно на че ти ри (укр штај). У стан дард ним усло ви ма фор ми ра ња 
мре же ван град ских пу те ва и уз по што ва ње на че ла хи је ра хиј ског 
устрој ства мре же, (при лог 1  – Функ ци о нал на кла си фи ка ци ја ван-
град ских пу те ва) на пред на ве де ни ста во ви о огра ни ча ва њу бро ја 
при кључ них (укр сних) пра ва ца се под ра зу ме ва ју. Кад год се не 
при ме ни на ве де ни прин цип, по сле ди ца је по ве ћа ње бро ја укр сних 
(при кључ них) пра ва ца, па је нео п ход но де ком по но ва ти та кав чвор 
и фор ми ра ти две или ви ше де ни ве ли са них рас кр сни ца.

Ор га ни за ци ја про сто ра и пра ви ла ре гу ла ти ве де ни ве ли са них 
рас кр сни ца тре ба да бу ду оства ре на јед но став ним, ло гич ним и по 
мо гућ но сти уни форм ним сред стви ма ко ја су пре глед на и ја сна за 
све ко ри сни ке да би се оства ри ли мак си мал ни ефек ти ве за ни за 
про точ ност и без бед ност са о бра ћа ја.

У по гле ду еко ло шких зах те ва, ре ше ње се пр вен стве но по-
сти же аде кват ним пла нер ским и про јект ним ре ше њи ма ко ја су у 
скла ду са усло ви ма и огра ни че њи ма, али и при ме ном нео п ход них 
тех нич ких ме ра за шти те ка да су вред но сти за га ђе ња ве ће од за ко-
ном про пи са них.

2.2.2. Од сто ја ње рас кр сни ца – кон тр о ла при сту па

Де ни ве ли са не рас кр сни це тре ба ло ци ра ти та ко да за до во ље 
функ ци о нал не зах те ве од ви ја ња са о бра ћа ја на ни воу рас кр сни це, 
али и уз ува жа ва ње зах те ва про точ но сти и без бед но сти са о бра ћа ја 
укр сних (при кључ них) пра ва ца на ма кро ни воу. Из ме ђу две су сед не 



рас кр сни це тре ба обез бе ди ти де о ни це за кон ти ну и тет са о бра ћај ног 
то ка и са мим тим ус по ста ви ти и ло гич ну ве зу функ ци о нал них зах те-
ва са о бра ћа ја и ор га ни за ци је про сто ра (на ме на по вр ши на) у ути цај ној 
зо ни пу та. То зна чи да ре гу ла ци о ни план пу та тре ба да об у хва ти про-
стор знат но ши ри од по ја са екс про при ја ци је, и да укљу чи и све ур ба-
ни стич ке и гра ђе вин ске ак тив но сти у не по сред ној зо ни по ја са кон тро-
ли са не из град ње да би се обез бе ди ла од го ва ра ју ћа кон тро ла при сту па 
на основ ној пут ној мре жи др жав них пу те ва I, од но сно II ре да.

По што ва ње хи је рар хиј ског прин ци па уре ђе ња пут не мре же, 
(при лог 1  – Функ ци о нал на кла си фи ка ци ја ван град ских пу те ва) је-
дан је од нај ва жни јих чи ни ла ца ко јим се обез бе ђу је зах те ва ни ни-
во услу ге и уна пре ђу је без бед ност са о бра ћа ја. 

Ми ни мал но од сто ја ње из ме ђу де ни ве ли са них рас кр сни ца 
за ви си пре све га од уса гла ше но сти на ме не по вр ши на и ор га ни за-
ци је пут не мре же (оп ти мал на при сту пач ност), од но сно за пу те ве 
са сло бод ном екс пло а та ци јом за де ни ве ли са не рас кр сни це функ-
ци о нал ног ни воа „А” или „B” из но си 8 km, док за рас кр сни це 
функ ци о нал ног ни воа „C” из но си 5 km, тач ка 3.1. овог при ло га. 

На ауто пу те ви ма с ко мер ци јал ном екс пло а та ци јом нај-
ма ње од сто ја ње из ме ђу де ни ве ли са них рас кр сни ца из но си 10 
km. Ап со лут но ми ни мал но од сто ја ње из ме ђу де ни ве ли са них рас-
кр сни ца мо же се при ме ни ти са мо из у зет но и уз по себ но обра зло-
же ње, пре по ру ке су да те на сли ци 2-03 овог при ло га. 

2.2.3. Без бед ност

Да би де ни ве ли са на рас кр сни ца ис пу ни ла зах те ве без бед но-
сти, она мо ра би ти:

1) бла го вре ме но уоче на;
2) са гле дљи ва и схва тљи ва;
3) пре глед на;
4) при клад на за во жњу, од но сно про ход на за ме ро дав на во-

зи ла у то ку.

Сли ка 2-03:  Ми ни мал но од сто ја ње де ни ве ли са них рас кр сни ца на 
ван град ској пут ној мре жи.

На ве де ни прин ци пи се мо ра ју про ве ра ва ти од ни воа утвр ђи-
ва ња ма кро ло ка ци је рас кр сни це до ана ли зе про ход но сти по је ди-
нач них во зи ла за де фи ни са ну ге о ме три ју еле ме на та рас кр сни це.

Би ло да се ра ди о про јек то ва њу но вих рас кр сни ца или о ре-
кон струк ци ји, мо ра се стал но про ве ра ва ти без бед ност рас кр сни-
це у свим фа за ма из ра де про јект не до ку мен та ци је, као и при ли ком 
тех нич ког пре гле да и утвр ђи ва ња нул тог ста ња, што је осно ва за 
до би ја ње упо треб не до зво ле пу та.

Кључ ни еле мен ти ко ји ути чу на про јект на ре ше ња је су спољ-
на и уну тра шња пре глед ност де ни ве ли са не рас кр сни це, бр зи на 
кре та ња во зи ла кроз рас кр сни цу, ефи ка сно оти ца ње и при хва та ње 
по вр шин ских во да с ко ло во за и ефи ка сно од во ђе ње при бре жних и 
под зем них во да.

2.2.4. Ни во услу ге и про пу сна моћ

За де ни ве ли са не рас кр сни це ван град ске пут не мре же оба ве-
зно се про ве ра ва ни во услу ге и про пу сне мо ћи. Про ве ра под ра-
зу ме ва де фи ни са ње по треб них по ка за те ља за све ко ри сни ке по 
по ступ ку и кри те ри ју ми ма ко ји ће би ти де фи ни са ни по себ ним 
пра те ћим тех нич ким упут стви ма за сно ва ним на ино стра ним и до-
ма ћим са зна њи ма и екс пе ри мен тал ним ис тра жи ва њи ма. Док не 
бу ду из ра ђе на та упут ства про ве ре, са о бра ћај но ди мен зи о ни са ње 
тре ба вр ши ти не ким од ве ри фи ко ва них по сту па ка ана ли за ко је се 
при ме њу ју у европ ским и/или ва не вроп ским зе мља ма уз кри тич ки 
осврт на слич но сти и раз ли ке ко ји про ис ти чу из усло ва од ви ја ња 
са о бра ћа ја.

По себ но је зна чај но то да се ини ци јал но функ ци о нал но ре-
ше ње де ни ве ли са не рас кр сни це (тј. основ на ге о ме три ја еле ме на та 
си ту а ци о ног пла на, по ду жних и по преч них про фи ла) про ве ри са 
ста но ви шта про пу сне мо ћи и из вр ше од го ва ра ју ће ис прав ке да би 
се на оп ти ма лан на чин ускла ди ли зах те ви са о бра ћа ја са оби мом 
ин ве сти ци о них ула га ња.

За ви сно од фа зе из ра де про јект не до ку мен та ци је, те про ве-
ре ва ри ра ју од гру бих про це на укуп них мо гућ но сти де ни ве ли са не 
рас кр сни це до ди мен зи о ни са ња по је ди нач них еле ме на та (нпр. по-
треб не ду жи не пре пли та ња, бро ја тра ка из ли ва и ули ва и сл.).

2.2.5. Еко ло шке по сле ди це

Про јек то ва ње  де ни ве ли са не рас кр сни це (по је ди нач но и/или 
у скло пу тра се пу та) под ле же свим про ве ра ма и ана ли за ма као и 
сло бод не де о ни це пу та у скла ду са усво је ном ме то до ло ги јом про-
јек то ва ња ван град ских пу те ва, као и ва же ћој за кон ској и тех нич кој 
ре гу ла ти ви из обла сти за шти те жи вот не сре ди не.

По што се на де ни ве ли са ним рас кр сни ца ма оба вља ју сло же-
ни ма не ври во жње (успо ре ње, убр за ње и сл.), нео п ход но је про ра-
чу на ти за га ђе ња, по раз ли чи тим кри те ри ју ми ма, за ре ал не усло ве 
во жње ко ри сте ћи тех ни ку ре зул ту ју ћег про фи ла про јект не бр зи не 
за сва ки по је ди нач ни еле мент рас кр сни це (из ли ви, рам пе, ули ви, 
де о ни це пре пли та ња и сл.).

2.2.6. Ин ве сти ци о на ула га ња

Као и код дру гих гра ђе вин ских про је ка та, та ко и код про је-
ка та де ни ве ли са них рас кр сни ца те жња да се за ми ни мум ин ве сти-
ци о них ула га ња до би је што је мо гу ће ви ши ква ли тет про јек та и 
про јект них ре ше ња, укљу чу ју ћи тро шко ве гра ђе ња и тро шко ве 
одр жа ва ња.

Де ни ве ли са не рас кр сни це су нај сло же ни ји објек ти на пут ној 
мре жи и да за у зи ма ју зна ча јан про стор (од 2 до 10 и ви ше хек та-
ра), па је од по себ ног ин те ре са да се у про це су вред но ва ња ва ри-
јант них ре ше ња том про бле му по све ти по себ на па жња.

За про јек то ва ње де ни ве ли са них рас кр сни ца ва же исти усло-
ви у по гле ду пре ци зно сти ис ка зи ва ња тро шко ва (пред ра чун) за-
ви сно од фа зе из ра де про јект не до ку мен та ци је као и за сло бод не 
де о ни це ван град ских пу те ва пре ма при ло гу 2  – Тра са ван град ских 
пу те ва.

2.3. Усло ви при ме не

Из бор ти па де ни ве ли са не рас кр сни це за ви си од функ ци о нал-
ног ран га при кључ них пра ва ца, усло ва то ка на глав ном прав цу, оп-
те ре ће ња при кључ них пра ва ца, про пу сне мо ћи, за др жа ва ња на рас-
кр сни ци, без бед но сти во жње и за у зи ма ња про сто ра.



2.3.1. Про стор на огра ни че ња

Про стор на огра ни че ња за про јек то ва ње де ни ве ли са них рас-
кр сни ца мо гу би ти дво ја ка: при род на и ство ре на. Ако се раз ма тра-
ју при род на огра ни че ња, пре вас ход но се мо ра ју ана ли зи ра ти то-
по граф ска, ге о тех нич ка, хи дро ло шка, хи дро граф ска и кли мат ска 
огра ни че ња, као и огра ни че ња про ис те кла из усло ва и зо на за шти-
те жи вот не сре ди не. Ство ре на огра ни че ња об у хва та ју на ме ну по-
вр ши на и ко ри шће ње зе мљи шта, са о бра ћај ну и ин фра струк тур ну 
осно ву и про стор не пла но ве ко ји ма се уре ђу је бу ду ћи раз вој ши-
рег окру же ња за план ски пе ри од од 20 го ди на.

Основ ни до ку мент ко ји тре ба фор ми ра ти у по чет ним фа за-
ма из ра де про јект не до ку мен та ци је за про јек то ва ње де ни ве ли са не 
рас кр сни це је сте Син те зна кар та (план) огра ни че ња, у ко јој се јед-
но знач но де фи ни шу под руч ја по вољ на за бу ду ћу из град њу, услов-
но по вољ на или пак не по вољ на за да љу гра ђе вин ску ак тив ност. 
На осно ву тог до ку мен та пред у зи ма ју се да ље про јек тант ске ак-
тив но сти у по гле ду за до во ље ња функ ци о нал них, кон струк тив них 
и об ли ков них зах те ва за про је кат де ни ве ли са не рас кр сни це.

Је дин ство функ ци је, кон струк ци је и фор ме (об ли ко ва ња) 
основ ни је по сту лат у про јек то ва њу де ни ве ли са них рас кр сни ца, 
као и у про јек то ва њу свих гра ђе вин ских обје ка та. 

План ски пе ри од за ко ји се про јек ту је обје кат (но во град ња, 
ре кон струк ци ја) де фи ни сан је у при ло гу 1  – Функ ци о нал на кла-
си фи ка ци ја ван град ских пу те ва и при ло гу 2  – Тра са ван град ских 
пу те ва.

2.3.2. Кри те ри ју ми за из бор де ни ве ли са не рас кр сни це

У по чет ним фа за ма кон цеп циј ских ана ли за ре ше ња тре ба 
уста но ви ти ко ји је пред лог оп ти ма лан за од ре ђе ну ка те го ри ју де-
ни ве ли са не рас кр сни це во де ћи ра чу на о функ ци о нал ним зах те ви-
ма и мо гућ но сти ма ло ка ци је (ми ни мум ин ве сти ци о них ула га ња, 
нај ве ћа без бед ност рас кр сни це, нај ве ћа про точ ност уз ми ни мум 
тро шко ва ко ри сни ка и ми ни мум еко ло шких по сле ди ца).

По ред оп штих па ра ме та ра за из бор оп ти мал не ва ри јан те на-
ве де не кри те ри ју ме тре ба из ра зи ти у нов цу и/или на осно ву ну-
ме рич ких по ка за те ља да би од лу ка о од ре ђе ној ка те го ри ји рас кр-
сни це би ла што по у зда ни ја. Из тог раз ло га нео п ход но је да се на 
ни воу сва ке про јек тант ске фа зе (ге не рал ни, идеј ни и глав ни про-
је кат) на од го ва ра ју ћи на чин вред ну ју ва ри јант на ре ше ња и ар гу-
мен то ва но утвр ди оп ти мал но ре ше ње.

2.3.3. Ал го ри там про јек то ва ња де ни ве ли са них рас кр сни ца

Про цес про јек то ва ња де ни ве ли са них рас кр сни ца на ван град ској 
пут ној мре жи за сни ва се на пре ци зно утвр ђе ној хи је рар хи ји про це са: 
од ге не рал ног, пре ко идеј ног и глав ног про јек та до ар хив ског про јек-
та, по ис тој ло ги ци као и за сло бод не де о ни це тра са. У Ме то до ло ги-
ји про јек то ва ња пу те ва, де фи ни са не су основ не ак тив но сти про це са, 
док је на сли ци 2-04 овог при ло га при ка за на ал го ри там ска струк ту-
ра за ге не рал ни и идеј ни про је кат, при че му се су штин ски про бле ми 
про јек то ва ња де ни ве ли са них рас кр сни ца ре ша ва ју упра во на ни воу 
кон цеп ци је и функ ци је ко ји ма је по све ћен тај ал го ри там.

Бит на од лу ка ко ја се у по чет ним фа за ма про јек то ва ња мо ра 
до не ти од но си се на си стем екс пло а та ци је, оп ти мал но од сто ја-
ње де ни ве ли са них рас кр сни ца на мре жи и функ ци о нал ни ни во.

Ми ни мал на од сто ја ња де ни ве ли са них рас кр сни ца де фи ни са-
на су у тач ки 2.2.2. овог при ло га и ва же и за пра те ће са др жа је, 
би ло да су то функ ци о нал ни пра те ћи са др жа ји, или са др жа ји за 
по тре бе ко ри сни ка, а у скла ду са ста во ви ма из не тим у при ло гу 1  – 
Функ ци о нал на кла си фи ка ци ја ван град ских пу те ва.

3. КЛА СИ ФИ КА ЦИ ЈА ДЕ НИ ВЕ ЛИ СА НИХ РАС КР СНИ ЦА

Про јект на ре ше ња де ни ве ли са них рас кр сни ца за ви се од њи-
хо ве уло ге у пут ној мре жи и си сте ма екс пло а та ци је (сло бод но или 
ко мер ци јал но). Због то га су утвр ђе не по ла зне прет по став ке за 
де фи ни са ње функ ци о нал них ни воа де ни ве ли са них рас кр сни ца и 
спе ци фич ни зах те ви за од го ва ра ју ћа про јект на ре ше ња.

3.1. Функ ци о нал на кла си фи ка ци ја

Де ни ве ли са не рас кр сни це на пут ној мре жи мо гу се раз вр-
ста ти у окви ру че ти ри функ ци о нал на ни воа „А”, „B”, „C”, „D”, 
за ви сно од ка те го ри је (функ ци о нал не кла си-фи ка ци је) укр сних 
пра ва ца и ме ро дав ног са о бра ћај ног оп те ре ће ња (сли ка 3-01 овог 
при ло га).



Сли ка 3-01: Функ ци о нал ни ни вои де ни ве ли са них рас кр сни ца.

Функ ци о нал ни ни во „А” ве зу је се за укр шта је (при кључ ке) 
да љин ских ауто пу те ва при бли жно јед на ких екс пло а та ци о них ка-
рак те ри сти ка. Тај функ ци о нал ни ни во обез бе ђу је пот пу ну кон тро-
лу при сту па на глав ном и спо ред ном прав цу и зах те ва пун про грам 
де ни ве ла ци је и про стор ног ка на ли са ња са ком фор ним ге о ме триј-
ским еле мен ти ма ко ји омо гу ћа ва ју да се ин тер не ве зе оства ре с 
бр зи на ма Vp,R ~  0,5 Vp, GP. 

Ве зне рам пе за тај функ ци о нал ни ни во при па да ју ка те го ри ји 
„рам пи 1. ре да” (тач ка 5.3. овог при ло га).

Функ ци о нал ни ни во „B” ве зу је се за укр шта је (при кључ ке) 
да љин ских ауто пу те ва и да љин ских пу те ва (ви ше трач ни, дво трач-
ни) ко је ка рак те ри ше сли чан са о бра ћај ни ре жим, а раз ли чи то са о-
бра ћај но оп те ре ће ње. Тај функ ци о нал ни ни во обез бе ђу је пот пу ну 
кон тро лу при сту па на глав ном и спо ред ном прав цу и са др жи пун 
про грам про стор ног раз два ја ња. Ве зни еле мен ти де ни ве ли са не 
рас кр сни це (рам пе) из во де се скром ни јим ге о ме триј ским еле мен-
ти ма у ре жи ми ма бр зи на Vp,R ~ 0,4 Vp, GP. 

Ве зне рам пе за тај функ ци о нал ни ни во при па да ју ка те го ри ји 
„рам пи 1. ре да” (тач ка 5.3. овог при ло га).

Функ ци о нал ни ни во „C” ве зу је се за укр шта је (при кључ ке) 
да љин ских ауто пу те ва и ве зних пу те ва, од но сно да љин ских пу те-
ва (ви ше трач ни, дво трач ни) ко је ка рак те ри ше раз ли чит са о бра ћај-
ни ре жим и знат не раз ли ке у са о бра ћај ном оп те ре ће њу. Ре ше ње 
ових де ни ве ли са них рас кр сни ца је ком би но ва но. Де ни ве ла ци јом 
се обез бе ђу је пот пу на кон тро ла при сту па, кон ти ну ал на про точ-
ност и пла ни ра ни ни во услу ге глав ног прав ца (ГП),  док се спо ред-
ни пра вац (СП) оп те ре ћу је по вр шин ским рас кр сни ца ма, у скла ду 
с при ло гом 3  – По вр шин ске рас кр сни це ван град ских пу те ва) по-
мо ћу ко јих се ре ша ва до јед не по ло ви не при кључ них ве за. За ви-
сно од ре жи ма са о бра ћа ја на спо ред ном прав цу, те рас кр сни це 
мо гу би ти из ве де не као по вр шин ске рас кр сни це са пре се ца њем 
са о бра ћај них стру ја или као кру жне рас кр сни це.

Ве зне рам пе за тај функ ци о нал ни ни во при па да ју ка те го ри ји 
„рам пи 2. ре да” (тач ка 5.3. овог при ло га).

Функ ци о нал ни ни во „D” под ра зу ме ва са мо про стор но раз-
два ја ње укр сних пра ва ца, а не и из град њу при кључ них ве за. То 
ре ше ње је ка рак те ри стич но за од нос да љин ских ауто пу те ва са са-
бир ним и при ступ ним пу те ви ма, од но сно ло кал ном пут ном мре-
жом. Спо ред ни и глав ни пра вац се по ве зу ју ин ди рект но кроз пут-
ну мре жу.

Ло кал на мре жа се укр шта (без кон так та) са ауто пу тем нат-
пут ња ци ма или пот пут ња ци ма за ви сно од то по граф ских усло ва, а 
у ци љу омо гу ћа ва ња ве за ко је су пре ки ну те из град њом ауто пу та 
на сва ких 1 –3 km.

Функ ци о нал ни ни вои рас кр сни ца де фи ни шу се у из ра ди ге-
не рал ног про јек та, ка да се у ва ри јант ним ре ше њи ма ана ли зи ра ју и 
њи хо ве мо гу ће ва ри ја ци је, а у ци љу обез бе ђе ња зах те ва не про точ-
но сти, без бед но сти, еко ло шких по сле ди ца и укуп них ин ве сти ци о-
них ула га ња.

3.2. Екс пло а та ци о на кла си фи ка ци ја

Екс пло а та ци о на кла си фи ка ци ја де ни ве ли са них рас кр сни ца 
утвр ђу је се у ге не рал ном про јек ту и по ред де фи ни са ног оп ти мал-
ног ко ри до ра пред ста вља је дан од кључ них ре зул та та ра да на том 
до ку мен ту.

За ви сно од де фи ни са ног си сте ма екс пло а та ци је глав ног и 
спо ред ног прав ца раз ли ку ју се два основ на ти па:

1) де ни ве ли са не рас кр сни це за ко ме р ци јал ну екс пло а та ци ју;
2) де ни ве ли са не рас кр сни це за сло бод ну екс пло а та ци ју 
Де ни ве ли са не рас кр сни це за ко ме р ци јал ну екс пло а та ци ју ве-

зу ју се за за тво ре ни и/или ком би но ва ни си стем на пла те пу та ри не 
кла сич ног ти па. Основ ни услов за из град њу тих рас кр сни ца је сте 
да се на јед ном на плат ном ме сту об у хва те сви уче сни ци у са о бра-
ћа ју, тј. они ко ји се ис кљу чу ју или укљу чу ју на глав ни (ко мер ци-
јал ни) пра вац. Функ ци о нал не ше ме тих рас кр сни ца при ка за не су у 
тач ки 4.4. овог при ло га.

Де ни ве ли са не рас кр сни це за сло бод ну екс пло а та ци ју при ме-
њу ју се на оним де ло ви ма пут не мре же где се не на пла ћу је пу та-
ри на, или у тзв. отво ре ном си сте му на пла те пу та ри не, где се пу та-
ри на на пла ћу је са мо за тран зит ни са о бра ћај. Функ ци о нал не ше ме 
тих рас кр сни ца при ка за не су у тач ки 4.4. овог при ло га. 

4. ПРИН ЦИ ПИ КОМ ПО НО ВА ЊА ДЕ НИ ВЕ ЛИ СА НИХ  
РАС КР СНИ ЦА

Сва ка де ни ве ли са на рас кр сни ца са др жи три основ не гру пе 
функ ци о нал них еле ме на та из ко јих се ком по ну је про стор но ре ше ње:

1) укр сни прав ци [главни пра вац (ГП)  – спо ред ни пра вац (СП)];
2) из ли ви  и ули ви;
3) спој не рам пе.
У ком би но ва ним ре ше њи ма (функ ци о нал ни ни во „C”) до дат-

ни еле ме нат су и се кун дар не по вр шин ске рас кр сни це, а на ко ме р-
ци јал ним ауто пу те ви ма и на плат на плат фор ма.

Кон цепт де ни ве ли са не рас кр сни це, од но сно ње но функ ци-
о нал но ре ше ње на ста је кроз про цес про стор ног ускла ђи ва ња на-
ве де них еле ме на та при че му се по шту ју огра ни че ња и зах те ва у 
по гле ду мак си мал не без бед но сти са о бра ћа ја, мак си мал не про точ-
но сти са о бра ћа ја, ми ни му ма еко ло шких по сле ди ца и ми ни му ма 
ин ве сти ци о них ула га ња (из град ња и одр жа ва ње).

4.1. Укр сни прав ци

Си ту а ци о ни и ни ве ла ци о ни ток укр сних пра ва ца у ши рој 
зо ни де ни ве ли са не рас кр сни це за ви си од ре ал них то по граф ских 
усло ва, при род них и ство ре них  огра ни че ња и по тре ба де ни ве ла-
ци је. По што су ти чи ни о ци про мен љи ви од ло ка ци је до ло ка ци је, 
нео п ход но је у про це су де фи ни са ња по зи ци је рас кр сни це, при др-
жа ва ти се сле де ћих прин ци па:

1) Пре сеч ни пра ва ца у ши рој зо ни укр шта ја (при кључ ка) 
тре ба да бу ду во ђе ни про јект ним ли ни ја ма ко је по ред ком фор них 
усло ва во жње омо гу ћу ју и спољ ну пре глед ност чво ра (тач ка 2.2.1. 
овог при ло га), што под ра зу ме ва са гле дљи вост до ми нант них обје-
ка та (нат пут њак, рам па и сл.) ко ји фор ми ра ју про стор ну кон ту ру 
де ни ве ли са не рас кр сни це (сли ке 4-01 и 4-02 овог при ло га). Тај 
ква ли тет ре ше ња, по сти же се осми шље ним тра си ра њем укр сних 
(при кључ них) пра ва ца, та ко да се де ни ве ла ци ја оства ру је нат пут-
ња ком из над глав ног прав ца (ГП). Са гле дљи вост тог објек та ре-
ша ва се при клад ним ти пом „S” кри ви не глав ног прав ца. Од тих 
прин ци па мо же се од сту пи ти са мо ка да то по граф ски усло ви дик-
ти ра ју дру га чи је ре ше ње.

2) Нај по вољ ни ја по зи ци ја укр шта ја на глав ном прав цу (сли ка 
4-01 овог при ло га) на ла зи се у ин флек си о ној зо ни или хо ри зон тал-
ној кри ви ни R  ≥ 2Rmin. Та ко је мо гу ће без ве ћих ни ве ла ци о них 
про бле ма уком по но ва ти при кључ не ве зе, а оства ре ње зах те ва из-
не тог у ста ву 1. се под ра зу ме ва.



3) Си ту а ци о ни ток спо ред ног прав ца (СП) у под руч ју укр-
шта ја (при кључ ка) (сли ка 4-02 овог при ло га) мо ра би ти уса гла шен 
с ни ве ла ци о ним ре ше њем и пла ни ра ним про гра мом де ни ве ли са не 
рас кр сни це.

Сли ка 4-01:  Ка рак те ри стич ни при ме ри мо гу ћих по зи ци ја укр-
шта ја (при кључ ка) у од но су на си ту а ци о ни ток глав-
ног прав ца.

Сли ка 4-02:  Си ту а ци о ни ток спо ред ног прав ца за ви сно од ни ве ла-
ци о ног ре ше ња и про гра ма де ни ве ли са не рас кр сни це.

4) По ду жни на гиб ни ве ле те глав ног прав ца (ГП) огра ни ча ва 
се на iN  ≤ 3 %. У по гле ду на ги ба ни ве ле те спо ред ног прав ца (СП), 
од но сно оштри не пре ло ма ни ве ле те, ва же вред но сти из не те у при-
ло гу 2  – Тра са ван град ских пу те ва.

5) Угао укр шта ја глав ног (ГП) и спо ред ног (СП) прав ца тре ба 
да бу де око 90º. Ти ме се обез бе ђу ју нео п ход не прет по став ке за оп-
ти мал но об ли ко ва ње де ни ве ли са не рас кр сни це (функ ци о нал ност, 
си ме трич ност, ли ков ни ква ли те ти и сл.). 

4.2. Из ли ви и ули ви

Са о бра ћај не стру је на де ни ве ли са ним рас кр сни ца ма ули ва ју 
се и из ли ва ју пре ма стро го утвр ђе ним пра ви ли ма. Због то га за ис-
пра ван функ ци о нал ни кон цепт по себ но су зна чај не од лу ке ве за-
не за по ло жај из ли ва и ули ва, њи хов број, по ре дак и ка па ци тет; 
од но сно за ис пра ван про јек тант ски при ступ мо ра ју се по што ва ти 
сле де ћи прин ци пи:

1) из ли ве и ули ве тре ба пројeкт овати ис кљу чи во с де сне 
стра не глав ног пут ног прав ца;

2) за сва ки пут ни смер тре ба ор га ни зо ва ти са мо по је дан из-
лив и је дан улив;

3) ис пра ван по ре дак је пр во из лив, па улив.
Од сту па ња су до зво ље на са мо из у зет но ка да то усло ви ло ка-

ци је и/или огра ни че ња дик ти ра ју. У сва ком том слу ча ју нео п ход но 
је тех нич ким и еко ном ским ана ли за ма до ка за ти оправ да ност дру-
га чи јег ре ше ња и га ран то ва ти зах те ван ни во без бед но сти, про точ-
но сти и за шти те жи вот не сре ди не, као и то да је утро шак ин ве сти-
ци о них сред ста ва у скла ду с про јект ним за хва том.

Из ли ви од но сно ули ви мо гу би ти јед но трач ни или дво трач-
ни са до дат ним во зним тра ка ма или без њих на основ ном ко ло-
во зу (сли ке 4-03 и 4-04 овог при ло га). Основ на кон фи гу ра ци ја су 
јед но трач ни из ли ви од но сно ули ви без до дат них во зних тра ка на 
основ ном ко ло во зу. Број во зних тра ка основ ног ко ло во за ме ња се 
из ме ђу ули ва (до да ва ње) и из ли ва (уки да ње) су сед них рас кр сни ца. 
Кре ће се у гра ни ца ма ± 1 во зна тра ка (tv). Про ме на бро ја во зних 
тра ка основ ног ко ло во за из ме ђу ули ва и из ли ва су сед них рас кр-
сни ца мо же се про ме ни ти у сле де ћим слу ча је ви ма:

1) ве ли ко оп те ре ће ње ули ва, од но сно из ли ва ко је бит но по ве-
ћа ва укуп но оп те ре ће ње де о ни це из ме ђу њих;

2) не до вољ но од сто ја ње ули ва и из ли ва су сед них рас кр сни ца 
ко је угро жа ва про пу сну моћ и без бед ност де о ни це (ма не вар пре-
пли та ња);

3) угро же на без бед ност у зо на ма ули ва.
Основ не и по себ не кон фи гу ра ци је из ли ва и ули ва при ка за не 

су на сли ка ма 4-03 и 4-04 овог при ло га, за јед но са усло ви ма њи-
хо ве при ме не.

Сли ка 4-03:  Тип ске кон фи гу ра ци је из ли ва с мо гу ћим ва ри ја ци ја ма 
бро ја во зних тра ка.



Сли ка 4-04:  Тип ске кон фи гу ра ци је ули ва с мо гу ћим ва ри ја ци ја ма 
бро ја во зних тра ка.

4.3. Спој не рам пе

За по ве зи ва ње укр сних пра ва ца ко ри сте се рам пе, од но сно 
са мо стал ни пу те ви за во ђе ње са о бра ћај них стру ја ко је на рас кр-
сни ци ме ња ју пут ни пра вац. По функ ци ји, раз ли ку ју се две вр сте: 
ве зне рам пе ко је оп слу жу ју са мо јед ну са о бра ћај ну стру ју из ме ђу 
из ли ва и ули ва и при кључ не рам пе ко је, пре ко се кун дар не по вр-
шин ске рас кр сни це, оп слу жу ју две са о бра ћај не стру је.

Ве зне рам пе ко ри сте се на де ни ве ли са ним раск ср ни ца ма ис-
тог функ ци о нал ног ран га и ре жи ма про то ка (функ ци о нал ни ни вои 
„A” и „B”), док се при кључ не рам пе ко ри сте на де ни ве ли са ним 
рас кр сни ца ма раз ли чи тог функ ци о нал ног ран га и ре жи ма про то ка 
(функ ци о нал ни ни во „C”).

Ти по ви рам пи по про стор ном об ли ку да ти су на сли ци 4-05 
овог при ло га, а њи хо ва ком би на ци ја је основ функ ци о нал но-про-
стор ног ре ше ња де ни ве ли са не рас кр сни це.

Aнализа ме ро дав них бр зи на за про јек то ва ње рам пи и њи хо ве 
про јект не ка рак те ри сти ке (еле мен ти по преч ног про фи ла, си ту а ци-
о ног пла на и по ду жног про фи ла) да ти су у тач ки 5.2. овог при ло га.

4.3.1. Ди рект не рам пе

Скрет ни угао ди рект них рам пи је γ ~ 90º. Њи ма се оства ру ју 
нај јед но став ни је ве зе и слу же за де сна скре та ња. Ко ри сте се на 
свим ти по ви ма де ни ве ли са них рас кр сни ца, без об зи ра на функ ци-
о нал ни ни во. Ка па ци тет јед но трач не ди рект не рам пе је од 1.300 до 
1.600 во зи ла на час.

4.3.2. По лу ди рект не рам пе

По лу ди рект не рам пе фор ми ра ју се по мо ћу сло же них кри вин-
ских об ли ка ко ји се раз ви ја ју у окви ру скрет ног угла g ≥ 120º. И 
у ни ве ла ци о ном по гле ду, те рам пе, иза зи ва ју низ сло же них про-
стор них од но са са оба ве зном упо тре бом са мо стал них мо стов ских 
кон струк ци ја. При ме њу ју се за ком фор ни је во ђе ње зна чај них ле-
вих скре та ња на рас кр сни ца ма ви шег функ ци о нал ног ни воа. Ка па-
ци тет јед но трач не по лу ди рект не рам пе је од 1.100 до 1.400 во зи ла 
на час.

4.3.3. Ин ди рект не рам пе

Ин ди рек те рам пе се раз ви ја ју у окви ру скрет ног угла γ ≥ 
270º, због че га има ју спи рал ни об лик ко ји иза зи ва по врат ну во-
жњу и огра ни че ну бр зи ну. Тај тип рам пе је стан дард но ре ше ње за 
во ђе ње ле вих скре та ња. Ка па ци тет јед но трач не ин ди рект не рам пе 
је од 800 до 1.000 во зи ла на час.

Сли ка 4-05:  Ме ро дав не бр зи не и ка па ци те ти за про јек то ва ње по-
је ди нач них еле ме на та де ни ве ли са них рас кр сни ца.

4.4. Ти по ви де ни ве ли са них рас кр сни ца

Ти по ви де ни ве ли са них рас кр сни ца, од но сно њи хо ва функ ци-
о нал на ре ше ња си сте ма ти зо ва на су у скал ду са слу ча је ви ма ко ји 
се нај че шће ја вља ју на ван град ској пут ној мре жи. Иако сва ка де-
ни ве ли са на рас кр сни ца има сво ју осо бе ност ко ја мо ра би ти ува же-
на у про це су пла ни ра ња и про јек то ва ња. Из у зет но је зна чај но што 
је мо гу ће ви ше уни фи ци ра ти ре ше ња да би се ути ца ло на по ве ћа-
ње без бед но сти и про точ но сти са о бра ћа ја и ми ни ми зи ра ње не га-
тив них ефе ка та по око ли ну. 

При ка за на функ ци о нал на ре ше ња де ни ве ли са них рас кр сни-
ца су пр ви ко рак у фор ми ра њу про јект ног ре ше ња при че му су 
пот пу но ува же ни зах те ви са о бра ћа ја, огра ни че ња кон крет не ло-
ка ци је и рас по ло жи вих ин ве сти ци о них сред ста ва. Бит на од лу ка, 
ка да је реч о функ ци о нал ном ре ше њу де ни ве ли са них рас кр сни ца 
до но си се на ни воу ге не рал ног про јек та и за ви си од на чи на екс-
пло а та ци је ауто пут них де о ни ца (сло бод на или ко мер ци јал на екс-
пло а та ци ја) и при ме ње ног си сте ма на пла те пу та ри не (за тво ре ни, 
отво ре ни, ком би но ва ни).



4.4.1. При кључ ци

4 .4 .1 .1 .  Тру ба

Де ни ве ли са на рас кр сни ца „ТРУ БА” (сли ка 4-06 овог при ло-
га) је нај јед но став ни ји об лик при кључ ка (тро кра ка де ни ве ли са на 
рас кр сни ца) и при па да функ ци о нал ном ни воу „C”. Са др жи све ти-
по ве рам пи: две ди рект не за де сна скре та ња и по јед ну ин ди рект-
ну и по лу ди рект ну рам пу за ле ва скрет ња.

Сли ка 4-06: Де ни ве ли са на рас кр сни ца об ли ка „ТРУ БА”.

Ори јен та ци ја ин ди рект не рам пе (из лив на или улив на) утвр-
ђу је се пре ма ин тен зи те ту са о бра ћа ја, углу укр шта ја и усло ви ма 
пре глед но сти. Ге о ме триј ске фор ме при ка за не на сли ци 4-06 овог 
при ло га кон ти ну ал ни кри вин ски об ли ци по лу ди рект не и ин ди-
рект не рам пе, про из ла зе из зах те ва про стор не пре глед но сти. Те 
две рам пе во де се раз дво је ним ко ло во зи ма да би се бит но по бољ-
ша ли усло ви без бед но сти и оне мо гу ћио ула зак у су прот ни смер 
во жње на глав ном прав цу.

Пра во ли ниј ски обје кат над ауто пу тем при ме њу је се ка да се 
у ре кон струк ци ји де ни ве ли са не рас кр сни це и/или ње ној из град њи 
на по сто је ћој де о ни ци при ме њу је мон та жна град ња, да би се ми-
ни мал но ре ме ти ло од ви ја ње са о бра ћа ја.

За све де ни ве ли са не рас кр сни це нео п ход но је де фи ни са ти и 
вред но сти да те у та бли ци „Т1” да би се вред но ва њем ва ри јант них 
ре ше ња иза бра ло оп ти мал но.

4 .4 .1 .2 .  Кру  шка

При кљу чак „КРУ ШКА” је ком фор ни је ре ше ње од „ТРУ БЕ” 
(сли ка 4-07 овог при ло га). Има си ме трич ну функ ци о нал ну ше му 
са две ди рект не и две по лу ди рект не рам пе. Ка да се те по лу ди рект-
не рам пе во де про стор но не за ви сно, ра ди се о функ ци о нал ном 
ни воу „B”, а ка да се ин тер но пре пли ће са о бра ћај на за јед нич ком 
ко ло во зу (цен трал ни део по лу ди рект них рам пи), то је ре ше ње 
функ ци о нал ног ни воа „C”.

У екс пло а та ци о ном по гле ду мо гућ но сти тог ре ше ња су из-
над мо гућ но сти „ТРУ БЕ”, али због знат но ве ћих ин ве сти ци о них 
тро шко ва тре ба па жљи во од ме ри ти од лу ку о при ме ни при кључ ка 
ти па „КРУ ШКА”.

Сли ка 4-07: Де ни ве ли са на рас кр сни ца „КРУ ШКА”.

4 .4 .1 .3 .  Тро у  гао

Тро кра ка рас кр сни ца „ТРО У ГАО” пред ста вља нај ви ши стан-
дард за де ни ве ли са ни при кљу чак и при па да функ ци о нал ном ни воу 
„А”. По ве зи ва ње се из во ди две ма ди рект ним и две ма по лу ди рект-
ним рам па ма ко је су про стор но са мо стал не. Ту је де ни ве ла ци ја у 
три гра ђе вин ска ни воа са два мо ста (глав ни пра вац у сре ди шту) 
или два гра ђе вин ска ни воа са три мо ста (два на глав ном прав цу 
и је дан на укр шта ју по лу ди рект них рам пи. То ре ше ње има ве о ма 
ком фор не еле мен те про јект не ге о ме три је у пла ну и про фи лу, што 
омо гу ћу је ви со ку екс пло а та ци о не ефек те. При ме њу је се ис кљу чи-
во на ауто пу те ви ма ви со ког са о бра ћај ног зна ча ја.

За ви сно од кон крет них усло ва ло ка ци је (при род них или 
ство ре них огра ни че ња), као и ди стри бу ци је са о бра ћај них то ко-
ва, раз ма тра ју се мо гу ћа ва ри јант на ре ше ња, цен трал на по зи ци ја 
мо стов ских кон струк ци ја (три гра ђе вин ска ни воа) или раз дво је ни 
мо сто ви (3) у два гра ђе вин ска ни воа.

Сли ка 4-08: Де ни ве ли са на рас кр сни ца „ТРО У ГАО”.

4 .4 .1 .4 .  Ра чва

Тро кра ка рас кр сни ца „РА ЧВА” је ре ше ње ко јим се спа ја ју 
од но сно раз два ја ју ауто пут ни прав ци рав но прав ни по функ ци о-
нал ном ни воу и са о бра ћај ном оп те ре ће њу. Под јед нак зна чај свих 
ори јен та ци ја ис кљу чу је кла сич не об ли ке рам пи са из ли ви ма и 
ули ви ма. Уме сто то га, ра чва ње и здру жи ва ње се вр ши сло бод ним 
гра на њем или спа ја њем, а ле ва скре та ња се ни ве ла ци о но раз два ја-
ју у три гра ђе вин ска ни воа са два мо ста. 

Де ни ве ли са на рас кр сни ца „РА ЧВА” пру жа нај ви ши ни во са-
о бра ћај ног ком фо ра свим уче сни ци ма. Она под јед на ко фа во ри зу је 
све са о бра ћај не стру је, па у скла ду с тим оправ да на ње на из град-
ња на чвор ним тач ка ма пут не мре же на ко ји ма се раз ре шу ју од-
но си ви со ко ка па ци тет них пут них пра ва ца за да љин ски са о бра ћај 
(ауто пут / ауто пут).

Сли ка 4-09: Де ни ве ли са на рас кр сни ца об ли ка „РА ЧВА”.

4.4.2. Укр шта ји

Че тво ро кра ке рас кр сни це (укр шта ји) до ми ни ра ју на мре жи 
ван град ских пу те ва, ка ко по бро ју та ко и по сло же но сти са о бра-
ћај ног про гра ма. У од но су на тро кра ке рас кр сни це (при кључ ци), 



ту по сто ји дво стру ко ве ћи број са о бра ћај них стру ја (12:6) са при-
бли жно пет пу та ви ше пре сеч них та ча ка (16:3). То ука зу је на те-
жи ну за дат ка и по тре бу ра ци о нал ног ком по но ва ња са мо стал них 
еле ме на та де ни ве ли са не рас кр сни це. Као и у при кључ ци ма и укр-
шта ји ма по треб на је мак си мал на уни форм ност ре ше ња и еко но-
мич ност у по гле ду про сто ра и ин ве сти ци о них ула га ња, као и за до-
во ље ње усло ва без бед но сти, про точ но сти и за шти те око ли не.

4 .4 .2 .1 .Ромб

Укр штај „РОМБ” је нај јед но став ни је и нај е ко но мич ни је ре-
ше ње де ни ве ли са ног укр шта ја. Ова че тво ро кра ка де ни ве ли са на 
рас кр сни ца је функ ци о нал ног ни воа „C”. Са сто ји се из че ти ри 
ди рект не при кључ не рам пе ко је се по ста вља ју на ми ни мал ном 
ра сто ја њу од глав ног прав ца, ис кљу чи во пре ма ни ве ла ци о ним 
усло ви ма. Рам пе се при кљу чу ју на спо ред ни пра вац две ма по вр-
шин ским рас кр сни ца ма (рас кр сни це са пре се ца њем са о бра ћај них 
стру ја или кру жне рас кр сни це) ко је су кри ти чан еле мент укр шта-
ја. Те рас кр сни це тре ба пла ни ра ти на пре глед ном де лу спо ред ног 
прав ца с јед но ли ком ни ве ле том ко ја је бли зу хо ри зон та ли. По гра-
ђе вин ским раз ме ра ма и за у зе том про сто ру ре ше ње ти па „РОМБ” 
је из ра зи то ра ци о нал но, али је огра ни че них екс пло а та ци о них мо-
гућ но сти. При ме њу је се ка да са о бра ћај но оп те ре ће ње спо ред ног 
прав ца не пре ла зи 6.000 во зи ла на дан.

Сли ка 4-10: Де ни ве ли са на рас кр сни ца „РОМБ”.

4 .4 .2 .2 .  По ла  де  те  ли  не

Укр штај „ПО ЛА ДЕ ТЕ ЛИ НЕ” је че тво ро кра ка рас кр сни ца 
с по лу про гра мом про стор ног раз два ја ња (сли ка 4-11 овог при ло-
га). При кључ не ве зе оства ру ју се две ма ди рект ним и две ма ин-
ди рект ним рам па ма, ко је се за спо ред ни пра вац ве зу ју две ма по-
вр шин ским рас кр сни ца ма. Те по вр шин ске рас кр сни це мо гу би ти 
са пре се ца њем са о бра ћај них стру ја или кру жне рас кр сни це. Тип 
и си стем по вр шин ских рас кр сни ца тре ба у све му иза бра ти пре ма 
при ло гу 3  – По вр шин ске рас кр сни це ван град ских пу те ва.

Сли ка 4-11: Де ни ве ли са на рас кр сни ца об ли ка „ПО ЛА ДЕ ТЕ ЛИ НЕ”.

Дис по зи ци ја рам пи од ре ђу је се пре ма усло ви ма ло ка ци је 
(про стор на огра ни че ња) и/или пре ма усме ре но сти и ин тен зи те ту 
са о бра ћај них то ко ва. Рас по ред рам пи тре ба да бу де по ди ја го на-
ли јер се та ко пред ност да је ле вим скре та њи ма (до ми нант на) из 
јед ног пут ног прав ца и ства ра ју по вољ ни ји од но си за фор ми ра ње 
по вр шин ских рас кр сни ца.

Че тво ро кра ка рас кр сни ца „ПО ЛА ДЕ ТЕ ЛИ НЕ” под ра зу ме-
ва де ни ве ла ци ју у два гра ђе вин ска ни воа са јед ном мо стом из над 
глав ног прав ца и при ме њу је се за укр шта је пу те ва раз ли чи тог 
са о бра ћај ног зна ча ја, функ ци о нал ни ни во „C”. То ре ше ње, до-
град њом од го ва ра ју ћих еле ме на та, мо же се уна пре ди ти до пу ног 
про гра ма де ни ве ла ци је, што про ши ру је ње го ву при ме ну за слу чај 
етап не из град ње и зна чај ног по ве ћа ња про точ но сти и без бед но сти 
са о бра ћа ја.

4 .4 .2 .3 .  Кру жни  по де  о  ник

Укр штај „КРУ ЖНИ ПО ДЕ О НИК” (сли ка 4-12 овог при ло га) 
про точ но је ре ше ње че тво ро кра ке рас кр сни це са кру жним кре та-
њем пре стро ја ва њем, пре пли та њем са о бра ћај них стру ја. По де о-
ник се због бо ље пре глед но сти на ла зи у је дин стве ној рав ни из над 
глав ног прав ца, а при кључ не ве зе се оства ру ју ди рект ним „па ра-
лел ним” рам па ма.

Екс пло а та ци о не мо гућ но сти тог укр шта ја су у функ ци ји ди-
мен зи ја кру жног по де о ни ка, а у усло ви ма рав но мер ног до то ка са о-
бра ћај них стру ја обез бе ђу је се кон ти ну ал но кре та ње са огра ни че-
ном бр зи ном, што у од го ва ра функ ци о нал ном ни воу „B”.

Кру жни по де о ник се об ли ку је сход но усло ви ма де фи ни са ним 
за по вр шин ске кру жне рас кр сни це ве ли ког преч ни ка у при ло гу 3  – 
По вр шин ске рас кр сни це ван град ских пу те ва.

Сли ка: 4-12: Де ни ве ли са на рас кр сни ца „КРУ ЖНИ ПО ДЕ О НИК”.

4 .4 .2 .4 .  Д е  те  ли  на

Че тво ро кра ка рас кр сни ца „ДЕ ТЕ ЛИ НА” је у гра ђе вин ском 
по гле ду нај јед но став ни је ре ше ње укр шта ја с пу ним про гра мом 
про стор ног раз два ја ња (сли ка 4-13 овог при ло га). Ре ше ње те де ни-
ве ли са не рас кр сни це под ра зу ме ва че ти ри ди рект не рам пе за де сна 
скре та ња и исти број ин ди рект них рам пи за ле ва скре та ња, функ-
ци о нал ни ни во „А”. У скла ду с прин ци пи ма из не тим у по гла вљу 
о про јек то ва њу под руч ја из ли ва и ули ва (тач ка 4.2. овог при ло га) 
нео п ход но је уве сти пра те ће  – па ра лел не ко ло во зе дуж чи та ве из-
лив но-улив не зо не глав ног и спо ред ног прав ца. Основ ни за да так 
тих пра те ћих тра ка је да ди стри бу и ра ју из лив ни са о бра ћај и ор-
га ни зо ва но укљу че улив ни са о бра ћај у глав ни, од но сно спо ред ни 
пра вац.



Сли ка 4-13: Де ни ве ли са на рас кр сни ца „ДЕ ТЕ ЛИ НА”.

4 .4 .2 .5 .  Мо ди  фи  ко  ва  на  де  те  ли  на

Укр штај „МО ДИ ФИ КО ВА НА ДЕ ТЕ ЛИ НА” је сло же но про-
стор но ре ше ње де ни ве ли са не рас кр сни це на ста ло уса вр ша ва њем 
функ ци о нал не ше ме „ДЕ ТЕ ЛИ НА” (сли ка 4-14 овог при ло га). Су-
шти на тог ре ше ња је за ме на јед не или ви ше ин ди рект них рам пи 
спи рал ног об ли ка по лу ди рект ним рам па ма за фа во ри зо ва на ле ва 
скре та ња. Тај тип де ни ве ли са не рас кр сни це је функ ци о нал ног ни-
воа „А” и ре а ли зу је се у три гра ђе вин ска ни воа с ве ли ким бро-
јем мо стов ских кон струк ци ја. То ре ше ње омо гу ћа ва ве зе ви со ког 
ка па ци те та и ком фо ра и при ме њу је се на укр шта ји ма да љин ских 
ауто пу те ва нај ви шег функ ци о нал ног ни воа.

Сли ка 4-14:  Де ни ве ли са на рас кр сни ца „МО ДИ ФИ КО ВА НА ДЕ ТЕ-
ЛИ НА”.

4 .4 .2 .6 .  Ма л  те  шки  крст

Че тво ро кра ка де ни ве ли са на рас кр сни ца „МАЛ ТЕ ШКИ 
КРСТ” је укр штај нај ви шег функ ци о нал ног стан дар да на ко јем 

су сва ле ва скре та ња ре ше на по лу ди рект ним рам па ма (сли ка 4-15 
овог при ло га). Па ро ви тих рам пи (са истог пут ног прав ца) во де се 
на истом гра ђе вин ском ни воу кроз пре се ци ште укр шта ја. Та ко се у 
је згру рас кр сни це ства ра сло же на тро спрат на мо стов ска кон струк-
ци ја, а са о бра ћај се оба вља на че ти ри гра ђе вин ска ни воа, у скла ду 
с бро јем укр сних пра ва ца, функ ци о нал ни ни во „А”.

Са жи ма ње па ра по лу ди рект них рам пи на јед ном гра ђе вин-
ском ни воу до при но си то ме да се функ ци о нал ни про грам де ни ве-
ли са не рас кр сни це оства ри ком фор ним ге о ме триј ским еле мен ти-
ма на ре ла тив но ма лом про сто ру.

Сли ка 4-15: Де ни ве ли са на рас кр сни ца „МАЛ ТЕ ШКИ КРСТ”.

Ово ре ше ње ну ди мак си мал не екс пло а та ци о не ефек те, али 
по це ну ви со ких ин ве сти ци о них ула га ња. Због то га се де ни ве ли-
са на рас кр сни ца „МАЛ ТЕ ШКИ КРСТ” при ме њу је са мо из у зет но 
на пут ној мре жи и то на укр шта њу нај зна чај ни јих ауто пу те ва за 
да љин ски са о бра ћај с ве ли ким бро јем ле вих скре та ња. 

4 .4 .2 .7 .  Д е  ни  ве  ли  с а  не  рас  кр  сни  це  у  ко ме  р  ци  ј а л  но ј 
екс  пло  а т а  ци  ји  ауто  пу  те  ва

На ауто пут ној мре жи с на пла том пу та ри не де фи ни са ни су 
по себ ни зах те ви у по гле ду про јек то ва ња и об ли ко ва ња де ни ве-
ли са них рас кр сни ца. Уво ђе њем тог си сте ма екс пло а та ци је усло-
вља ва ју се про ме не и у пла нер ском и у про јек тант ском трет ма ну, 
па је нео п ход но да став о ко мер ци јал ној екс пло а та ци ји од ре ђе не 
де о ни це, од но сно пут ног по те за бу де утвр ђен у ге не рал ном про-
јек ту. По себ но је зна чај но да се про грам ски усло ви за про јек то-
ва ње де ни ве ли са них рас кр сни ца за тзв. за тво ре ни и ком би но ва ни 
си стем на пла те пу та ри не јед но знач но де фи ни шу у по чет ним фа за-
ма пла ни ра ња и про јек то ва ња. Из усло ва ми ни ми за ци је тро шко ва 
на пла те, та кве де ни ве ли са не рас кр сни це мо ра ју има ти са мо јед но 
на плат но ме сто (пла то) ко јим су об у хва ће ни сви уче сни ци у са о-
бра ћа ју, они ко ји се ис кљу чу ју и они ко ји се укљу чу ју на ауто пут 
ко ји ма се на пла ћу је пу та ри на. Ве зна де о ни ца и на плат ни пла то ди-
мен зи о ни шу се пре ма усло ви ма и си сте му на пла те пу та ри не за ме-
ро дав но са о бра ћај но оп те ре ће ње и усло ве на ку пља ња во зи ла. На 
сли ци 4-16 при ка за не су ва ри јан те де ни ве ли са них рас кр сни ца за 
на ве де не усло ве екс пло а та ци је.

Тип 1. „ТРО У ГАО – ТРУ БА” је нај ви ши функ ци о нал ни ни-
во де ни ве ли са не рас кр сни це ка да је са о бра ћај на ауто пу ту с ко-
мер ци јал ном екс пло а та ци јом ин тен зи те та ко ји зах те ва при кљу чак 
ти па „ТРО У ГАО”, функ ци о нал ног ни воа „А”. Се кун дар ни укр сни 
пра вац је ауто пут или ви ше трач ни пут с ма њим са о бра ћај ним оп-
те ре ће њем, па ке од го ва ра ју ћи при кљу чак на тај пра вац „ТРУ БА” 
функ ци о нал ног ни воа „C”. Све са о бра ћај не стру је су сти чу се на  
за јед нич ком на плат ном пла тоу ко ји се по ста вља у сре ди шту свих 
ве за.



Тип 2. „ДУ ПЛА ТРУ БА” је про стор но раш чла њен укр штај 
са ин ди рект ним по ве зи ва њем по мо ћу два де ни ве ли са на при кључ-
ка ти па „ТРУ БА”. Тај тип де ни ве ли са не рас кр сни це при ме њу је се 
на укр шта ји ма ауто пу те ва или ви ше трач них пу те ва слич ног са о-
бра ћај ног зна ча ја, али дру га чи јег си сте ма екс пло а та ци је са о бра ћа-
ја. У про сто ру ин ди рект не рам пе мо гу ће је ор га ни зо ва ти не ки од 
по треб них функ ци о нал них са др жа ја ауто пу та (ба за за одр жа ва ње 
и др.).

Тип 3. „ИН ДИ РЕКТ НА ТРУ БА” је ре ше ње ко јем се ме ђу-
соб но по ве зу ју два пут на прав ца по сред ством јед не де ни ве ли са не 
рас кр сни це ти па „ТРУ БА” на глав ном прав цу и јед не по вр шин ске 
рас кр сни це (са пре се ца њем са о бра ћај них стру ја или кру жном рас-
кр сни цом) на спо ред ном прав цу ко ји при па да ка те го ри ји дво трач-
них или ви ше трач них пу те ва. Све са о бра ћај не стру је су сти чу се на  
за јед нич ком на плат ном пла тоу.

Сли ка 4-16:  Ти по ви де ни ве ли са них рас кр сни ца код ко ме р ци јал не 
екс пло а та ци је ауто пу те ва: 
1. Тру гао-тру ба; 2. Ду пла тру ба; 3. Ин ди рект на тру ба.

5. ГЕ О МЕ ТРИЈ СКО ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ ДЕ НИ ВЕ ЛИ СА НИХ  
РАС КР СНИ ЦА

Про јект ни еле мен ти де ни ве ли са них рас кр сни ца ода би ра ју се 
у скла ду с функ ци о нал ним ран гом и усло ви ма ло ка ци је, а не по-
сред но се об ли ку ју и ди мен зи о ни шу на осно ву во зно ди на мич ких, 
кон струк тив них и естет ских кри те ри ју ма. У ци љу уни фи ка ци је 
ре ше ња и јед но о бра зно сти у тре ти ра њу по је ди нач них еле ме на-
та, из вр ше на је од ре ђе на ге не ра ли за ци ја и на осно ву те о риј ских и 
ем пи риј ских ис тра жи ва ња пред ло же на су ре ше ња за при ме ну на 
мре жи јав них ван град ских пу те ва.

5.1. Из ли ви и ули ви

Из ли ви и ули ви су кључ ни про јект ни еле мен ти де ни ве ли са-
них рас кр сни ца из два раз ло га: 

1) ути ца ја на основ ни са о бра ћај ни ток у по гле ду про точ но сти 
и без бед но сти са о бра ћа ја ;

2) укуп не ефи ка сно сти де ни ве ли са не рас кр сни це.

5.1.1. Из ли ви 
Из ли ва ње са основ ног прав ца на спој ну рам пу са сто ји се из 

про ме не во зне тра ке (Lc) уз при ла го ђа ва ње бр зи не во жње на ду-
жи ни тра ке за успо ре ње (Ld). Успо ре ње је 1,5 –2 m/sec2. Стан дард-
на ду жи на из ли ва (Lizl = Lc + Ld) је ду жи не од 250 m, од че га се 
про ме на во зне тра ке оба ви на ду жи ни од Lc = 60 m, а успо ре ње 
на ду жи ни од Ld = 190 m. На дво трач ним из ли ви ма ду жи на „Lizl” 
из но си 500 m. Из ли ва ње тре ба да се оба ви та ко да се не по ре ме те 
са о бра ћај ни усло ви основ ног прав ца, што зах те ва по себ но гра ђе-
вин ско и са о бра ћај но уре ђе ње (сли ка 5-01 овог при ло га). Од сту па-
ње од на ве де них стан дард них ду жи на тре ба ар гу мен то ва ти од го-
ва ра ју ћим во зно ди на мич ким и са о бра ћај ним ана ли за ма.

5.1.2. Ули ви
Ули ва ње у основ ни пра вац је ком пли ко ва ни ји ма не вар ко ји 

укљу чу је убр за ње во зи ла до бр зи не при бли жно јед на ке бр зи ни на 
основ ном прав цу и боч но по ме ра ње во зи ла при че му тре ба да по сто-
ји при хва тљи ва вре мен ска пра зни на у де сној во зној тра ци основ ног 
прав ца. При том је нео п ход но обез бе ди ти зах те ва ну пре глед ност у 
скла ду с тач ком 5.3. овог при ло га. Ин тен зи тет убр за ња на под руч-
ју ули ва је 0,8 –1 m/sec2. Стан дард на ду жи на ули ва (Lul = La + Lc) 
је 250 m, од че га на ма не вар убр за ња от па да La=190 m, а про ме на 
во зне тра ке оба ви се на ду жи ни од Lc = 60 m. На дво трач ним ули ви-
ма ду жи на „Lul” из но си 500 m. За ви сно од ин тен зи те та са о бра ћа ја 
на основ ном прав цу, нео п ход но је про ве ри ти про пу сну моћ на кри-
тич ним тач ка ма ули ва и ко нач ну ду жи ну утвр ди ти на осно ву спро ве-
де них са о бра ћај них и во зно ди на мич ких ана ли за. Об ли ко ва ње под-
руч ја ули ва за не ке ка рак те ри стич не си ту а ци је при ка за но је на сли ци 
5-02 овог при ло га, док је на сли ци 5-03 овог при ло га при ка за но об-
ли ко ва ње за вр ше та ка остр ва на под руч ју из ли ва и ули ва.

Сли ка 5-01:  Об ли ко ва ње из ли ва: 
1) глав ни и спо ред ни пра вац са за у став ном тра ком у 
по преч ном про фи лу; 
2) глав ни пра вац са за у став ном тра ком, спо ред ни 
пра вац без ње.



Сли ка 5-02:  Об ли ко ва ње ули ва: 1) јед но трач ни улив; 2) дво трач ни 
улив с по сте пе ним ули ва њем у глав ни ток.

Сли ка 5-03:  Об ли ко ва ње за вр ше та ка остр ва на под руч ју из ли ва и 
ули ва.

5.2. Спој не рам пе

Рам пе на де ни ве ли са ним рас кр сни ца ма су крат ки са мо стал ни пу те ви ко ји се раз ви ја ју на огра ни че ном про сто ру. Оне има ју уло гу 
по сред ни ка у по ве зи ва њу два пут на прав ца, глав ног (ГП) и спо ред ног (СП).

5.2.1. По преч ни про фил

Ге о ме триј ски по преч ни про фи ли рам пи утвр ђу ју се пре ма ме ро дав ном са о бра ћај ном оп те ре ће њу и ду жи на ма рам пи. На сли ци 5-04 
овог при ло га при ка за ни су ка рак те ри стич ни ти по ви по преч них про фи ла јед но смер них рам пи са усло ви ма за њи хо ву при ме ну.

Про фил „R1” има јед но трач ни ко ло воз укуп не ши ри не 5,50 m, (ми ни мум 5,00 m), ко ји омо гу ћу је во жњу у ко ло ни уз ми ни мал не 
усло ве за оби ла же ње за у ста вље ног во зи ла. При ме њу је се на ре ла тив но крат ким рам па ма (L < 250 m) за Qmer ≤ 1.000 воз/ч или на сред-
ње ду гим рам па ма ма лог са о бра ћај ног оп те ре ће ња на укр шта ју (при кључ ку) ауто пу та с дво трач ним (ви ше трач ним) пу тем.

Про фил „R2” са др жи јед но трач ни ко ло воз са за у став ном тра ком укуп не ши ри не  6,00 m и при ме њу је се на сред ње ду гим и ду гим 
рам па ма оп те ре ће ња Qmer ≤ 1.000 воз/ч. Тај про фил при ме њу је се на укр шта ју (при кључ ку) два ауто пу та или ауто пу та и ви ше трач ног 
пу та.

Про фил „R3” са др жи ка па ци те тан дво трач ни ко ло воз ши ри не 7,00 m без за у став не тра ке на ме њен са о бра ћај ном оп те ре ће њу Qmer 
> 1.000 воз/ч, или ма њем са о бра ћај ном оп те ре ће њу Qmer > 800 воз/ч на ду гим јед но смер ним рам па ма. Тај про фил при ме њу је се на укр-
шта ју (при кључ ку) два ауто пу та.

Про фил „R4” са др жи ка па ци те тан дво трач ни ко ло воз са за у став ном тра ком укуп не ши ри не 10,00 m на ме њен са о бра ћај ном оп те ре-
ће њу Qmer > 1.350 воз/ч и ду гим спој ним рам па ма. При ме њу је се и на дво трач ним рам па ма у под руч ју пре пли та ња. Тај про фил при ме-
њу је се на укр шта ју (при кључ ку) два ауто пу та.

На ве де ни про фи ли за јед но смер ни са о бра ћај не зах те ва ју про ши ре ње ко ло во за у кри ви на ма.
Ка да се па ра лел но во де улив не и из лив не (дво смер не) рам пе нпр. де ни ве ли са на рас кр сни ца „ТРУ БА” или „ПО ЛА ДЕ ТЕ ЛИ НЕ”, 

стан дард на ши ри на раз дел не тра ке из ме ђу њих ра ди без бед но сти из но си Rt ≥ 2,00 m.
Ди мен зи о ни са ње по преч ног на ги ба ко ло во за у кру жним кри ви на  на спој ним рам па ма вр ши се пре ма ди ја гра му на сли ци 5-05 овог 

при ло га. Нај ве ћа вред ност по преч ног на ги ба - ipk,r из но си 6 %, а ре зул ту ју ћи на гиб ко ло во за из но си - iN rez ≤ 9 %.
Сва ди мен зи о ни са ња и про ве ре ге о ме триј ских еле ме на та спој них (ве зне и при кључ не) рам пи на де ни ве ли са ним рас кр сни ца ма вр-

ше се пре ма ре зул ту ју ћим вред но сти ма про јект не бр зи не - Vprez,r.



Сли ка 5-04:  Ге о ме триј ски по преч ни про фи ли рам пи на де ни ве ли-
са ним рас кр сни ца ма.

Сли ка 5-05:  Ди ја грам за од ре ђи ва ње ве ли чи не по преч ног на ги ба 
ко ло во за у кру жним кри ви на ма рам пи де ни ве ли са них 
рас кр сни ца.

У ни ве ла ци о ном по гле ду из лив но-улив не тра ке пра те основ-
ни ко ло во зни про фил, сли ка 5-06. Те тра ке за др жа ва ју по преч ни 
на гиб основ ног пут ног прав ца, ко ји се про сти ре све до фи зич ке 
гра ни це рам пе (сли ка 5-06 овог при ло га) слу чај 1 и слу чај 2. 

Од сту па ње је до зво ље но са мо ка да се рам па из два ја из су-
прот но ори јен ти са не кри ви не основ ног прав ца (сли ка 5-06 овог 
при ло га) слу чај 3. У том слу ча ју по преч ни на гиб ко ло во за основ-
ног прав ца за др жа ва се до те о риј ског по чет ка остр ва, а за тим се 
ко ло воз из лив не, од но сно улив не тра ке ви то пе ри до гра ђе вин ског 
по чет ка остр ва, на по преч ни на гиб до +2,5 %. До дат ни услов је да у 
тој тач ки оштри на пре ло ма (Dipk) из ме ђу ко ло во за основ ног прав-
ца и ко ло во за спој не рам пе бу де ма ња или јед на ка 6 %. Од те тач ке 
вр ши се са мо стал но витопeрење ко ло во за из лив не (улив не) рам пе 
на по преч ни на гиб ко ло во за  – ipk,i ко ји од го ва ра по лу преч ни ку  – 
Ri и про јект ној бр зи ни  – Vpk,i те кру жне кри ви не.

На гиб рам пе ви то пе ре ња из лив но-улив них тра ка и спој них рам-
пи на де ни ве ли са ним рас кр сни ца ма огра ни ча ва се на irv ≤ 1,5 %.

Сли ка 5-06:  Основ ни на чи ни ни ве ла ци о них ре ше ња ко ло во за у зо ни 
из ли ва – ули ва.

5.2.2. Еле мен ти си ту а ци о ног пла на

У об ли ко ва њу спој них рам пи де ни ве ли са них рас кр сни ца ко-
ри сте се основ ни еле мен ти про јект не ге о ме три је: прав ци, кру жни 
лу ко ви и пре ла зне кри ви не об ли ка кло то и де. За при ме ну прaвца 
не по ста вља ју се ни ка ква огра ни че ња, а до пу шта се и сло бод-
ни је ком би но ва ње кри вин ских еле ме на та у од но су на тра се ван-
град ских пу те ва (при ме на „S”, „О”, „C” и дру гих ге о ме триј ских 
фор ми). С об зи ром на огра ни чен про стор у ко ме се раз ви ја ју ге-
о ме триј ски еле мен ти хо ри зон тал не про јек ци је ди рект них, по-
лу ди рект них и ин ди рект них рам пи, основ на про ве ра је про ве ра 
без бед но сти и про точ но сти са о бра ћа ја, што не зна чи да тре ба за-
не ма ри ти ли ков не и естет ске ква ли те те ка ко по је ди нач них еле ме-
на та, та ко и чво ра у це ли ни, јер сва ка де ни ве ли са на рас кр сни ца 
да је пе чат про сто ру у ко ме се на ла зи и пред ста вља пре по зна тљи ву 
ви зу ел ну до ми нан ту кон крет не ло ка ци је. Као и у пла ни ра њу дру-
гих гра ђе вин ских обје ка та, та ко је и у пла ни ра њу и про јек то ва њу 
де ни ве ли са них рас кр сни ца основ ни пред у слов ква ли те та оства ре-
ње је дин ства функ ци је, кон струк ци је и об ли ка (фор ме), чи ме се 
ис пу ња ва ју пред у сло ви за оп ти ми за ци ју ре ше ња у функ ци ји ин-
ве сти ци ја, без бед но сти, про точ но сти и за шти те жи вот не сре ди не.

По ла зни основ за кон стру и са ње и ди мен зи о ни са ње спој них 
рам пи пру жа про јект на бр зи на Vp,r. Она у на че лу за ви си од ти па 
рам пе (сли ка 5-07 овог при ло га) функ ци о нал ног ни воа рас кр сни це 
(тач ка 3.1. овог при ло га) и прин ци па ком по но ва ња де ни ве ли са них 
рас кр сни ца (тач ка 4.3. овог при ло га). 

Све рам пе раз вр ста не су у две ка те го ри је: 
1) рам пе 1. ре да, ко је се ве зу ју за де ни ве ли са не рас кр сни це 

функ ци о нал ног ни воа „A” и „B”;
2) рам пе 2. ре да, ко је се се ве зу ју за де ни ве ли са не рас кр сни це 

функ ци о нал ног ни воа „C”.
Раз ли чи тост бр зи на ди рект них, по лу ди рект них и ин ди рект-

них рам пи за ви си од ге о ме триј ског кон ти ну и те та кри вин ских 



об ли ка и кон цеп ци је из лив них, од но сно улив них под руч ја (сли ка 
5-07 овог при ло га). То зна чи да се ве ће бр зи не усло вља ва ју за под-
руч је из ли ва, а не што ма ње вред но сти за под руч је ули ва. 

Основ за ди мен зи о ни са ње и про ве ру при ме ње них ге о ме триј-
ски еле ме на та је су ре зул ту ју ће вред но сти про јект не бр зи не на 
спој ним рам па ма  – Vprez, r (тач ка 5.2.1. овог при ло га).

Вред но сти про јект не бр зи не у кру жним кри ви на ма Vpk,i на 
рам па ма де ни ве ли са них рас кр сни ца од ре ђу ју се на осно ву ди ја-
гра ма на сли ци 5-08 овог при ло га. Те бр зи не су усло вље не вред но-
шћу по преч ног на ги ба ipk=6 % и од го ва ра ју ће вред но сти ра ди јал-
не ком по нен те тре ња fR(V).

Сли ка 5-07:  Про грам ски усло ви за про јек то ва ње рам пи на де ни ве-
ли са ној рас кр сни ци.

Сли ка 5-08:  Те о риј ска за ви сност про јект не бр зи не од при ме ње ног 
ра ди ју са спој них рам пи.

5.2.3. По ду жни про фил

Вер ти кал на про јек ци ја рам пи се при ме ном гра нич них еле ме-
на та ни ве ла ци је да би се сма њи ла ду жи на рам пи, а ти ме и за у зе ти 
про стор. Ге не рал ни про стор ни од нос на де ни ве ли са ној рас кр сни-
ци (сли ка 5-09 овог при ло га) по сле ди ца је функ ци о нал ног ни воа и 
при ме ње ног основ ног ти па рас кр сни це.

Ми ни мал на висинскa раз ли ка на ме сту пре се ца ња тра са из-
но си: DH = Hslp+Hk, где је: Hsl.p. ви си на сло бод ног про фи ла ко ји 
тре ба оства ри ти из над нај ви ше тач ке ко ло во за (4,75 m), а Hk кон-
струк тив на ви си на нат пут ња ка укљу чу ју ћи и по треб на над ви ше ња.

Мак си мал ни на ги би ни ве ле те не тре ба да пре ђу сле де ће 
вред но сти: за рам пе у успо ну ma xiN = 6 %, а за рам пе у па ду ma-
xiN = 7 %. До дат ни услов од но си се на ре зул ту ју ћи на гиб ко ло-
во зне по вр ши не ко ји не сме да пре ђе вред ност ma xi rez = 9 %. За 
рам пе у ту не лу мак си мал ни по ду жни на гиб ma xiN = 4 %.

Гра нич не вред но сти еле ме на та про јект не ге о ме три је спој них 
рам пи де ни ве ли са них рас кр сни ца да те су у тач ки 8, на сли ци 8-01 
овог при ло га.

Сли ка 5-09:  Ге не рал на дис по зи ци ја де ни ве ли са них рас кр сни ца с 
при ка зом гра нич них еле ме на та ни ве ле те.



5.2.4. Под руч ја пре пли та ња

У сло же ним про стор ним ре ше њи ма (функ ци о нал ни ни во 
„A” и „B”) мо гу ће су здру же не де о ни це две ју исто смер них рам пи, 
на ко ји ма се са о бра ћај не стру је ра чва ју, спа ја ју и пре пли ћу (сли ка 
5-10 овог при ло га). На ве де не ди мен зи је ра чви, од но сно пре пле та 
тре ба про ве ри ти у ана ли зи про пу сне мо ћи и без бед но сти на кри-
тич ним тач ка ма.

Сли ка 5-10:  Тип ска ре ше ња ра чва ња и пре пли та ња јед но трач них 
рам пи.

5.3. Ана ли за пре глед но сти

Кључ ни еле мен ти ко ји ути чу на про јект на ре ше ња је су усло-
ви спољ не и уну тра шње пре глед но сти де ни ве ли са не рас кр сни це. 

Спољ на пре глед ност де ни ве ли са не рас кр сни це (Ps) де фи ни-
са на је у тач ки 2.2.1. овог при ло га. 

Уну тра шња пре глед ност де ни ве ли са не рас кр сни це под ра зу-
ме ва усло ве пре глед но сти во зи ло –во зи ло на свим ули ви ма (сли ка 
5-11 овог при ло га). Тро у гло ви пре глед но сти, ми ни мал ни и по жељ-
ни, мо ра ју би ти осло бо ђе ни свих пре пре ка ко је оме та ју ви зу ре во-
за ча у скла ду с при лом 3  – По вр шин ске рас кр сни це ван град ских 
пу те ва. Дуж рам пи обез бе ђу је се сло бод на ви зу ра на ду жи ни зах-
те ва не пре глед но сти у скла ду с при ло гом 2  – Тра са ван град ских 
пу те ва, при че му је ме ро дав на про јект на бр зи на спој не рам пе 
(Vp,r).

Пре глед ност у зо ни се кун дар не по вр шин ске рас кр сни це на 
функ ци о нал ном ни воу „C” ана ли зи ра се у све му пре ма при ло гу 
3  – По вр шин ске рас кр сни це ван град ских пу те ва. 

Сли ка 5-11:  Кон струк ци ја зо не пре глед но сти на под руч ју ули ва де-
ни ве ли са не рас кр сни це.

6. УРЕ ЂЕ ЊЕ ПРО СТО РА ДЕ НИ ВЕ ЛИ СА НЕ РАС КР СНИ ЦЕ

Уре ђе ње про сто ра де ни ве ли са не рас кр сни це об у хва ће но је гра ни ца ма за штит ног по ја са, од но сно по ја са кон тро ли са не из град ње 
у скла ду с при ло гом 2  – Тра са ван град ских пу те ва. По себ но је зна чај но да се у до ку мен ти ма про стор ног пла ни ра ња  – Про стор ни план 
пу та (ин фра струк тур ног ко ри до ра), од но сно Ре гу ла ци о ног пла на пу та об у хва ти на ве де ни про стор и ус по ста ви ве за са са др жа ји ма у кон-
такт ној зо ни у ци љу оп ти ми за ци је ко ри шће ња про сто ра (на ме на по вр ши на) и рас по ло жи ве са о бра ћај не осно ве.

6.1. Етап ност ре а ли за ци је

Етап ност ре а ли за ци је де ни ве ли са не рас кр сни це раз ма тра се то ком про це са из ра де Ге не рал ног про јек та, ка да се до но си од лу ка о на чи ну 
ре а ли за ци је ши рих по те за пут не (ауто пут не) мре же. И ка да се пред ви ђа етап ност ре а ли за ци је про фи ла ауто пу та (из град ња тзв. по лу а у то пу та 
у пр вој ета пи), де ни ве ли са не рас кр сни це се ре а ли зу ју у ко нач ном об ли ку. Од овог пра ви ла се мо же од сту пи ти ако се са о бра ћај ним ана ли за ма 
утвр ди да се као пр ва ета па ре а ли зу је ни жи функ ци о нал ни ни во де ни ве ли са не рас кр сни це „C”, ко ји ће се у ко нач ној ета пи до гра ди ти на ви ши 
функ ци о нал ни ни во „А” (нпр. по ла де те ли не у пр вој ета пи, а де те ли на као ко нач но ре ше ње). При раз ма тра њу етап но сти из град ње тре ба се 
ру ко во ди ти чи ње ни цом да из град ња (до град ња) де ни ве ли са не рас кр сни це под са о бра ћа јем зна чај но по ве ћа ва ин ве сти ци о на ула га ња.

6.2. Ло кал на пут на мре жа

У пла ни ра њу и про јек то ва њу де ни ве ли са них рас кр сни ца, као и у пла ни ра њу и про јек то ва њу основ них по те за др жав них пу те ва 1. и 2. 
ре да, нео п ход но је обез бе ди ти функ ци о ни са ње ло кал не пут не мре же (оп штин ски пу те ви и не ка те го ри са ни пу те ви) чи ји ни во не мо же би-
ти ма њи од ни воа на ко ме је функ ци о ни са ла та мре жа пре из град ње но вих ка па ци те та. Евен ту ал не ре кон струк ци је ло кал не пут не мре же, 



узро ко ва не из град њом јед не или ви ше де ни ве ли са них рас кр сни ца 
и/или де о ни ца др жав ног пу та оба ве за су ин ве сти то ра но вог про јек-
та. У про јек ту пре у ре ђе ња ло кал не пут не мре же у зо ни де ни ве ли-
са не рас кр сни це тре ба се ру ко во ди ти оправ да ним зах те ви ма ло кал-
не сре ди не ако то не ума њу је ни во основ ног про јек та. 

6.3. Ин фра струк ту ра у зо ни де ни ве ли са не рас кр сни це

У зо ни де ни ве ли са не рас кр сни це по себ ну па жњу тре ба по све-
ти ти евен ту ал ној ре кон струк ци ји јав не и/или ко му нал не ин фра струк-
ту ре ко ја је на тој ло ка ци ји по сто ја ла пре до но ше ња од лу ке о ње ној 
из град њи. Ти ра до ви па да ју на те рет но вог про јек та и мо ра ју се об у-
хва ти ти у свим фа за ма из ра де про јект не до ку мен та ци је и из град ње. 

6.4. Пеј за жно уре ђе ње де ни ве ли са не рас кр сни це

С об зи ром на зна чај де ни ве ли са не рас кр сни це у укуп ном 
ви зу ел ном до жи вља ју уче сни ка у са о бра ћа ју, као и ста нов ни ка у 
ње ној не по сред ној око ли ни, нео п ход но је тај про стор пеј за жно 
уре ди ти. По ред естет ског уна пре ђе ња про сто ра рас кр сни це, пеј-
за жним уре ђе њем се у ве ли кој по ве ћа ва ста бил ност обје ка та (зе-
мља ног тру па пре свих), као и ефи ка сност при хва та ња и ка на ли са-
ња при бре жних (чи стих) во да.

Са ста но ви шта из ра де про јект не до ку мен та ци је де ни ве ли-
са не рас кр сни це, нео п ход но је да од го вор ни про јек тант фор ми ра 
син те зну кар ту (план) са огра ни че њи ма за из ра ду про јек та пеј за-
жног уре ђе ња (пре глед ност, усло ви при хва та ња во да, за штит не 
кон струк ци је и др.).

6.5. По себ ни усло ви за одр жа ва ње де ни ве ли са них рас кр сни ца

У про це су из ра де про јект не до ку мен та ци је по себ ну па жњу 
тре ба по све ти ти усло ви ма ефи ка сног и ра ци о нал ног одр жа ва ња 
де ни ве ли са не рас кр сни це и упра вља ња де ни ве ли са ном рас кр сни-
цом, као са став ним де лом це ло куп не пут не мре же. Због то га је 
ва жно функ ци о нал не пра те ће са др жа је (ба зе за одр жа ва ње, кон-
трол не ста ни це, на плат не плат фор ме и др.) и са др жа је за по тре бе 
ко ри сни ка (пар ки ра ли шта, од мо ри шта, пум пе за го ри во, сер ви си, 
мо те ли) про стор но ускла ди ти с ло ка ци ја ма де ни ве ли са них рас кр-
сни ца. То је по себ но зна чај но на ауто пу те ви ма с ко мер ци јал ном 
екс пло а та ци јом, где је мо гу ће не ке сло бод не про сто ре (про стор 
оме ђен ин ди рект ном рам пом) ис ко ри сти ти за сме штај пра те ћих 
са др жа ја (нпр. ба зе за одр жа ва ње, ис ту ре ни пунк то ви и сл.).

Не ки про сто ри де ни ве ли са не рас кр сни це мо гу се, ако се на од-
го ва ра ју ћи на чин по но во мо де ли ра те рен, ис ко ри сти ти и за сме штај 
обје ка та за за шти ту око ли не (нпр. та ло жник и пре чи шћи вач пр ља ве 
во де с ко ло во за мо гу ће је ло ци ра ти у про стор ин ди рект не рам пе и др.).

Да би се ефи ка сно од ви јао са о бра ћај и у ван ред ним си ту а-
ци ја ма (екс трем ни кли мат ски усло ви, ре ха би ли та ци ја јед не ко ло-
во зне тра ке, пре воз спе ци јал ног те ре та и др.), по треб но је да се 
у зо ни де ни ве ли са не рас кр сни це пре ки не раз дел на тра ка (по јас) 
ауто пу те ва ко ји се укр шта ју (при кљу чу ју), од но сно да се пре ки не 
раз дел на тра ка (по јас) глав ног ауто пут ног прав ца ако се укр штај 
(при кљу чак) из во ди дво трач ним (ви ше трач ним) пу тем. Ге о ме триј-
ско об ли ко ва ње и ди мен зи о ни са ње тих пре ки да под ле же про ве ри 
са ста но ви шта вред но сти од го ва ра ју ће про јект не бр зи не Vp.

7. СА О БРА ЋАЈ НА И ПУТ НА ОПРЕ МА

7.1. Сиг на ли за ци ја

Хо ри зон тал на, вер ти кал на и пу то ка зна сиг на ли за ци ја пред-
мет су по себ них тех нич ких упут ста ва у ко ји ма се јед но знач но 
де фи ни шу стан дард на ре ше ња за сло бод не де о ни це ван град ских 
пу те ва и рас кр сни це на њи ма (по вр шин ске и де ни ве ли са не). Због 
то га су у овим тех нич ким упут стви ма са мо на зна че ни они еле мен-
ти сиг на ли за ци је ко ји су у ди рект ној ве зи с гра ђе вин ским ре ше-
њем по је ди нач них де ни ве ли са них рас кр сни ца. 

7.2. Осве тље ње

Де ни ве ли са не рас кр сни це на ван град ској пут ној мре жи се 
осве тља ва ју да би се по ве ћа ла без бед ност са о бра ћа ја, по бољ-
шао ком фор во жње, естет ски до жи вљај и др. Осве тље њем се 
мо ра обез бе ди ти да во зач ја сно ви ди, са си гур но шћу ло ци ра и 

пра во вре ме но уочи све по крет не и не по крет не смет ње у свом вид-
ном по љу ко је ути чу на ње го ве од лу ке у во жњи.

Из во ри све тло сти, ин тен зи тет осве тље ња и дру ги тех нич ки 
усло ви за осве тље ње де ни ве ли са них рас кр сни ца де фи ни са ни су 
од го ва ра ју ћом за кон ском и тех нич ком ре гу ла ти вом и ни су об у хва-
ће ни овим упут стви ма.

7.3. Оста ла пут на опре ма

Пут на опре ма као што су: си гур но сне огра де, сме ро ка зи и сл. 
под ле жу тех нич кој и за кон ској ре гу ла ти ви за ту област са основ-
ним ци љем уна пре ђе ња без бед но сти и про точ но сти пут ног са о-
бра ћа ја. Про је кат те опре ме је са став ни део про јект не до ку мен-
та ци је де ни ве ли са не рас кр сни це, као што су то и дру ги про јек ти 
утвр ђе ни Ме то до ло ги јом про јек то ва ња пу те ва.

8. ГРА НИЧ НИ ЕЛЕ МЕН ТИ ПЛА НА И ПРО ФИ ЛА РАМ ПИ

Сли ка 8-01:  Гра нич ни еле мен ти про јект не ге о ме три је рам пи де-
ни ве ли са них рас кр сни ца.


	Pravilnik o uslovima koje sa aspekta bezbednosti saobracaja (50-2011).pdf
	37428.pdf



