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ОСНОВЕ ПРОЈЕКТОВАЊА РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ
ВАНГРАДСКИХ ПУТЕВА
Резиме
Рехабилитација ванградских путева представља данас основну градитељску активност на
путној мрежи Србије. Ова активност припада грађевинском одржавању путева и спроводи се
у оквиру три нивоа: пресвлачење (ојачање) коловозне конструкције, обнова коловозне
конструкције за захтевану носивост и обнова пута (доњи и горњи строј) у границама путног
земљишта. Рад се бави методологијом пројектовања рехабилитације ванградских путева,
анализом постојећег стања, меродавним брзинама и саобраћајним оптерећењем, као и
пројектним елементима и поступцима. Основни циљ рехабилитације је: унапређење
сигурности, експлотације и околине пута и очување и унапређење животног века постојећег
пута.
Кључне речи: Пројектовање путева, методологија пројектовања, одржавање путева,
рехабилитација, сигурност путева.

RURAL ROAD REHABILITATION DESIGN
Summary
Rural road rehabilitation is a major construction activity on Serbian road network today. Road
rehabilitation is a part of road maintenance (structural maintenance) and comprises: Resurfacing,
Restoration and Rehabilitation (3R).
This article presents 3R design methodology, and design processes for 3R (the determination of
existing geometry, safety features, standard speeds, traffic volumes and design elements).
Primary purpose of rural road rehabilitation (3R) is to: enhance safety, improve operating conditions
and road environment and preserve and extend the service life of existing road facilities.
Key words: Rural road design, Design methodology, Road maintenance, Rehabilitation, Road safety.

1 УВОД
Рехабилитација ванградских путева је основна градитељска активност која се тренутно
реализује на нашој путној мрежи, а она ће и у наредним годинама бити домнантна
имајући у виду стање путева – њихову сигурност, пре свега (сл. 1-01), као и
расположиве финансијске ресурсе. С друге стране ако се погледа густина путне мреже
(сл. 1-02) пада у очи да је она на нивоу осталих европских земаља, али да је квалитет те
мреже веома лош (сл. 1-03). Према анализама вршеним у оквиру Републичке дирекције
за путеве, на путној мреже Србије (државни путеви), више од 50% магистралних и 60%
региналних путева је у лошем стању (сл. 1-04).
У овим случајевима неопходне су хитне мере рехабилитације за обезбеђење коликотолико прихватљивог стања како не би дошло до значајног погоршања сигурности и
потпуне разградње постојеће путне мреже.
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Имајући у виду скромне могућности (финансијске и градитељске) државе да годишње
рехабилитује око 1000-1500 км путева (магистралних и/или регионалних) у наредних
10 година, уз максимално ангажовање свих ресурса, једва да ће моћи да се обезбеди
примарна интервенција у оквиру мера грађевинског одржавања - рехабилитација, на
целокупној мрежи како би се она довела на ниво прихватљив за кориснике!

Сл. 1-01
Приказ путне мреже Републике Србије према степену несигурности

Ns [незгода / 106 возила км.]

Сл. 1-02
Густина становника и густина путне мреже у Републици Србији

Сл. 1-03

Основни статистички подаци о путној мрежи (јавни путеви) Р Србије

Сл. 1-04
Глобални приказ стања магистралних и регионалних путева у Р Србији

2 МЕТОДОЛОГИЈА ПРОЈЕКТОВАЊА
РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ
Рехабилитација путева припада категорији грађевинског одржавања (сл. 2-01) и
значајно се разликује (по домету, средствима и поступцима) од реконструкције или
новоградње. Активности на рехабилитацији путева (функционална или грађевинска)
односе се на оне путне правце и деонице на којим не постоји недостатак капацитета,
тако да су активности на промени геометријских елемената пута сведене на минимум, а
све грађевинске активности се одвијају у оквиру расположивог путног земљишта, без
нове или накнадне експропријације. Одступање од овог става може бити само у оним
случајевима када се у оквиру путног правац или деонице налази опасно место које се
из разлога сигурности пута мора санирати (реконструисати) и које се не може
третирати као рехабилитација. Као што се са сл. 2-01 може уочити сам процесс
одржавања дели се на два основна дела: први који обухвата тзв. функционално
одржавање тј. одржавање пута у зимским и летњим условима сагласно захтеваним и
дефинисаним условима и релевантној законској и техничкој регулативи и други који
обухвата тзв. грађевинско одржавање (рехабилитација) разврстано у три нивоа. Ова
три нивоа обухватају: пресвлачење (ојачање) коловоза, обнову коловозне конструкције
и обнову пута (коловоз и пратећи елементи коловоза) у границама путног земљишта.
Одлука о томе да ли се приступа рехабилитацији, реконструкцији или изградњи нове
деонице пута доноси се на основу свеобухватне анализе на нивоу генералног плана
путне мреже, односно средњорочних планова потреба и расположивих финансијских
ресурса ( сл. 2-02).
На сл. 2-03 приказани су кораци у изради пројектне документације за различите нивое
активности на путној мрежи (новоградња, реконструкција и рехабилитација). Како се
са ове слике може уочити израда пројектне документације за рехабилитацију обухвата
студију концепције пројекта и главни пројекат рехабилитације. Током извођења

формира се архивски пројекат који служи за коначни обрачун радова и ажурирање
интегрисаног информационог система о путевма (ИИСП), док се по завршетку радова
рехабилитације формира студија пре-после у циљу анализе ефеката изведених радова и
утрошених финансијских средстава. Подаци за наведене анализе обухватају временске
интервале од три године пре и исто толико после. Генерално посматрано
рехабилитација се разматра посебно за аутопутеве, а посебно за двотрачне путеве.

Сл. 2-01
Систематизација појмова у области путног инжењерства (одржавање, реконструкција и
новоградња)

Сл. 2-02
Алгоритам доношења одлуке о нивоу захвата на путној мрежи

Сл. 2-03
Кораци у изради пројектне документације ванградских путева

3 ПРОЦЕС ПРОЈЕКТОВАЊА
Студија концепције пројекта има примарни циљ да се утврде приоритети и нивои
рехабилитација (мрежа/путни потез) и формирају програмски параметри и пројектни
задатак за израду Главног пројекта рехабилитације.
Ова студија представља почетни корак у целокупном процесу и заснива на
релевантним подацима из интегрисаног информационог система о путевима (ИИСП),
дефинисаних потреба и јасно утврђених циљева рехабилитације. Основни елементи
ИИСП-а обухватају базе података о просторној и физичкој структури пута и путних
објеката (мостови, тунели, ...), саобраћајном оптерећењу, саобраћајним незгодама,
одржавању и другим релевантним параметрима неопходним за израду наведене
студије. Данас се за ове потребе може веома ефикасно користити програмски систем
развијен од стране Светске банке тзв. HDM-4 (Highway Development and Management
System) било да се ради на нивоу целокупне путне мреже, њених делова или појединог
путног потеза. Није потребно посебно наглашавати значај квалитета и ажурности
података који се обезбеђују перманентним прикупљањем на целокупној мрежи
државних путева. Резултати наведених анализа су једнозначно утврђене деонице за
рехабилитацију по приоритетима и очекиваним ефектима пре свега са становишта
односа користи/трошкови. На овом нивоу анализа веома је битно извршити
одговарајуће иницијалне провере пута са становишта сигурности вожње (Road Safety
Audit) и заштите животне средине (Road Environment Audit) и дати препоруке за
коначно решење. Уколико се не располаже са довољно квалитетних и потребних
података за напред наведене анализе потребно је извршити и одговарајуђи ниво
теренске ретроспекције.
Као што је већ изнето, коначни резултат наведених активности у оквиру студије
концепције пројекта, коју би требало да ради инвеститор, јесте формирање
програмских параметара и пројектног задатка за израду Главног пројекта
рехабилитације за одређене путне потезе (деонице) магистралне и/или регионалне
путне мреже.
Главни пројекат рехабилитације има задатак да једнозначно дефинише начине,
поступке и методе физичке реализације рехабилитације на оптималном нивоу захтева.
У оквиру овог пројекта, а на основу анализе постојећег стања и утврђених недостатака,
те предложених оптималних решења дефинишу се одговарајући нивои рехабилитације
(пресвлачење, обнова коловозне конструкције, обнова пута) по појединим деоницама
путне мреже/потеза.
3.1 Анализа постојећег стања
Почетна активност у изради Главног пројекта рехабилитације јесте анализа
постојећег стања просторне и физичке структуре пута у границама путног земљишта
на основу архивских података из ИИСП-а и на основу непоседно прикупљених
података о геометријским карактеристикама пута у све три пројекције (уобичајено је
дефинисати пут уз помоћ просторног ТИН дигиталног модела), доњем строју пута,
коловозној конструкцији (носивост, равност (подужна и попречна), способност трења,
стања коловозне површине (степен оштећења), пратећим елементима пута (банкине,
берме, косине), одводњавању (површинско, прибрежно, подземно), путним објектима,
раскрсницама, контроли приступа, сигурности и саобраћајно-техничкој опреми,
угрожености животне средине и сл.

Од изузетне је важности да се сви набројени параметри, којима се описује постојеће
стање пута, искажу у облику који омогућава квантитативну и квалитативну анализу,
најбоље у нумеричком облику (стање “јесте”) в. сл. 3-01. На основу дефинисаних
циљева и расположивих финансијских средстава могуће је дефинисати жељени ниво
квалитета, односа степена рехабилитације (стање “треба”).
На сл. 3-01 уочавају се различити нивои квалитета појединачних параметара што
омогућава рационалан приступ дефинисању нивоа рехабилитације на основу анализе
односа користи-трошкови, сагласно значају пута у путној мрежи, саобраћајном
оптерећењу, сигурности вожње, еколошким последицама и сл.

Сл. 3-01
Дијаграм квалитета

Када је у питању рехабилитација ванградских путева онда је неопходно одређене
параметре (пројектна геометрија и др.) посматрати значајно флексибилније него када
су у питању реконструкције и/или новоградње. То значи да неки од елемената (нпр.
геометрије) неће у потпуности бити сагласан са прописаним - препорученим
вредностима јер би то захтевало нпр. енормне радове и финансијска средства, али ће се
извршити додатна компензација у процесу пројектовања (итеративни поступак
пројектовања) са основним циљем да се оствари максимална сигурност пута поштујући
начело о хомогеној несигурности путних елемената, која управо гарантује
максималну сигурност вожње! Тај ниво је на дијаграму квалитета, сл. 3-01, омеђен
минималним и максималним границама квалитета у функцији дефинисаног циља
рехабилитације.
На сл. 3-02 приказана је геометријска анализа једне деонице пута (ректификација
постојеће геометрије са анализом угловне слике и кривинске карактеристике (K, S,
Gh)).
У циљу потпуног увида у постојеће стање пута неопходно је конструисати и
резултујући дијаграм одвоњавања површинских вода са коловоза, сл. 3-03, који нам на
индиректан начин дефинише и степен неусклађености елемента ситуационог плана и
подужног профила.

Сл. 3-02
Ректификација геометрије постојеће трасе пута (сит. план и под. профил)

Сл. 3-03
Анализа ускладјености елемената ситуационог плана и подужног профила пута и
отицања површинских вода са постојећег коловоза

На сл 3-04 приказана је анализа вознодинамичких и саобраћајних карактеристика
разматране путне деонице која нам даје увид у капацитет и степен сигурности
постојећег пута као и неке важне показатеље као што су меродавна брзина у слободном
саобраћајном току V85% и брзина при капацитету (односно датом оптерећењу) V50%.
Ова анализа ради се на основу мерења “in situ”, односно применом одговарајућих
теоријских модела, чију веродостојност треба доказати.

Сл. 3-04
Анализа брзина (V50%, V85%) капацитета (К) и несигурности постојећег пута (Ns)

Веома важна карактеристика постојећег стања пута јесте и његова прегледност, пре
свега расположива, јер од ње у многоме зависи сигурност одвијања саобраћаја.
Утврђује се за оба смера вожње мерењима на терену помоћу два путничка возила и уз
примену одговарајуће мерне опреме. Ову прегледност могуће је одредити и на 3D
моделу просторне и физичке структуре пута применом одговарајућих оптичких
анализа. Поред расположиве прегледности, овај процес обухвата и анализу
расположиве хоризонталне и вертикалне сигнализације као и комплетну саобраћајнотехничку опрему.
На сл. 3-05 приказане су карактеристичне врсте прегледности и меродавни параметри
од којих оне зависе.
За ефикасно и сигурно одвијање саобраћаја од изузетне је важности ритам и систем
раскрсница. Код анализе постојећег стања неопходно је, у зонама раскрсница,
обухватити шири појас. Оно што карактерише нашу путну мрежу, то је пре свега
потпуно одстуство контроле приступа, сл. 3-06, чак и на најзначајнијим путним
правцима магистралне путне мреже. Наиме, одомаћено је правило да се, малтене, сваки
постојећи или новоизграђени објекат директно прикључује на постојећи пут што
доводи до хаоса у одвијању саобраћаја са погубним последицама по сигурност вожње.
Поред наведених анализа неипходно је спровести и анализе постојећег стања за
коловозну конструкцију, пратеће елементе коловоза, путне објекте, животну средину и
сл. Ове анализе врше се према посебно утврђеним поступцима и процедурама у циљу
стандардизације и унификације, од чега у доброј мери зависи и доношење коначних
ставова и процена битних за утврђивање захтеваног нивоа рехабилитације.

Сл. 3-05
Карактеристичне врсте прегледности (постојеће стање, пројектовано стање, стање
током експлоатације пута)

На основу свеобухватне анализе постојећег стања свих релевантних параметара (сл. 301) утврђује се потребан ниво рехабилитације по појединим деоницама и/или путним
потезима. У оквиру ове анализе утврђују се и евентуалне деонице на којима је
неопходан виши ниво интервенција - реконструкција, било да је у питању неадовољан
капацитет или битно угрожена сигурност вожње – опасно место (црне тачке).

Коначно утврђивање нивоа рехабилитације, и евентуално деоница за реконструкцију
(деоница/црна тачка) врши се у оквиру процеса континуалне ревизије Главног пројекта
уз сагласност инвеститора и активну улогу тима за проверу путне сигурности (Road
Safety Audit).

Сл. 3-06
Анализа контроле приступа на постојећем путу (стање “јесте”)

3.2 Меродавне брзине
Утврђивање меродавних брзина, као основног динамичког модула за димензионисање
и проверу примењених пројектних елемената, представља једну од најважнијих
активности у целокупном процесу пројектовања рехабилитације. За разлику од
пројектовања нових путних потеза или реконструкције постојећих, код рехабилитације
није могуће унапред дефинисати меродавну рачунску брзину, већ се меродавне брзине
утврђују у оквиру итеративног поступка анализе постојећег стања и одлуке о нивоу
рехабилитације, сл. 3-07. У том циљу формирају се различити модели брзина који
имају за циљ да што је могуће верније одсликају реалне ситуације у вожњи (V85%).
Vажно је нагласити потребу мерења брзина у слободном саобраћајном току (V85%) у
циљу калибрације теоријских модела и што реалнијег димензионисања појединачних
пројектних елемената. Треба истаћи да су означена и ограничена брзина ≤V85% у
слободном саобраћајном току.

Сл. 3-07
Модели брзина за возно-динамичку проверу и димензионисање елемената пројектне
геометрије

На сл. 3-08 приказана је примена различитих модела брзина (D, YU, Vp≠const.) при
анализи једне трасе пута и њихов утицај на димензионисање појединих пројектних
елементата.
3.3 Саобраћајно оптерећење
За потребе рехабилитације ванградских путева саобраћајно оптерећење се одређује за
плански период од 10 година. Потребно је неком од верификованих метода дефинисати
меродавно саобраћајно оптерећење по интензитету и структури (PGDS / PDS, FVČ ,
FNČ, Qmer, %PA, %KAM, %BUS, ...).
За пројектовање раскрсница и одговарајућих пратећих садржаја, поред неведеног,
потребно је израдити и меродавне саобраћајне слике дистрибуције токова.

Сл. 3-08
Пример анализе трасе зависно од примењеног модела вожње
(YU прописи, D прописи, Vp модел)

3.4 Пројектни елементи и параметри
У процесу пројектовања рехабилитације ванградских путева посебна пажња мора бити
посвећена димензионисању и одређивању
појединих пројектних елемената и
параметара.
Попречни профил
Попречни профил представља прву пројекцију пута и несумљиво је један од
најзначајнијих пројектних елемената. Размера попречног профила, пре свега ширина
возних и ивичних трака и банкина, везује се за меродавну пројектну брзину дате
деонице пута. Но, овде треба бити веома рационална у погледу одређивања потребних

ширина имајући у виду начин и могућности извођења проширења коловозне
конструкције (промене ширине возних и ивичних трака, како на правцима тако и у
подручју кривина (прелазне и кружне) – проширење коловоза). У погледу нагиба
коловоза у кривинама, без поговора се морају испунити услови везани за сигурност
кретања возила. Попречни нагиби коловоза у кружним кривинама одређују се на
основу номограма датог на сл. 3-09 који важи за распон брзина ≤100km/h.

Сл. 3-09
Номограм за димензионисање попречног нагиба коловоза у хоризонталним кружним
кривинама двотрачних ванградских путева

Ситуациони план
Елементи ситуационог плана (правци и кривине) подлежу провери са становишта
вознодинамичких, конструктивних и естетских захтева. Имајући у виду да се у
поступку рехабилитације не мењају битно елементи пројектне геометрије, проблем
несагласности брзина (динамичка неусклађеност суседних кривина – ΔV≥20km/h.)
решава се у пројекту саобраћајне сигнализације и саобраћајно-техничке опреме. Овде
се пре свега мисли на примену тзв.”означене брзине-Vozn”. Потребно проширење
коловоза због обезбеђења проходности, захтевана прегледност, као и попречни нагиб
коловоза одређују се из услова задовољења сигурности вожње при “означеној брзиниVozn”.
Подужни профил
За елементе подужног профила важе, у принципу, ставови изнети за елементе
ситуационог плана. У овој пројекцији посебан значај има испуњење услова везаних за
захтевану прегледност - Pzp.
Прегледност
У току израде главног пројекта рехабилитације проблему прегледности треба
посветити посебну пажњу. Ово се односи на захтевану и расположиву прегледност пре
свих. Анализа прегледности тесно је повезана са примењеним концептом брзина и
специфичностим рехабилитације, која не подразумева битне интервенције на

елементима геометрије ситуационог плана и подужног профила. Анализе прегледности
имају посебан значај за израду пројекта вођења и управљања саобраћаја
(сигнализација, саобраћајно-техничка опрема и сл.).
Коловозна конструкција
Рехабилитација коловозне конструкције одвија се, генерално, на два ниво: пресвлачење
постојећег коловоза у циљу поболшања способности трења и обнова коловозне
конструкције у циљу испуњења захтева везаних за носивост, равност и површинска
својства. И у једном и у другом случају рачуна се са планским период од 10 година.
Посебну пажњу треба посветити питањима ефикасног одводњавања (површинске воде
са коловоза, воде са прибрежних косина и подземне воде) и уређења рубног појаса
пута, јер квалитет и трајност коловозне конструкције у многоме зависе од ових
фактора. Такође, посебну пажњу треба посветити питањима техничке инфраструктуре
и њеном унапређењу сагласно будућим захтевима и потребама.
Раскрснице и контрола приступа
Сигурност и ефикасност путног саобраћаја умногоме зависе од распореда и система
раскрсница односно контроле приступа. Као један од могућих начина за решавање
питања контроле приступа на двотрачним путевима (на аутопутевима се по
дефиницији подразумева потпуна контрола приступа) приказан је на сл. 3-10.
Одстојања раскрсница зависе првенствено од ранга пута и саобраћајног оптерећења
укрсних праваца.

Сл. 3-10
Контрола приступа као инструмент организације функционисања путне мреже (стање
“треба”)

Путни објекти

Рехабилитација путних објеката (мостови, тунели и др.) захтева посебну позорност у
оквиру рехабилитације једног путног потеза. Ако су у питању мањи објекти онда је
пројекат њихове рехабилитације саставни део пројекта рехабилитације путне деонице
или путног потеза, док велики објекти захтевају посебне анализе и независне пројекте
за њихову рехабилитацију. Притом се и у једном и у другом случају подразумева да
није нарушена или угрожена грађевинска сигурност објекта, тј. да није потребно
вршити санацију (реконструкцију) носећих конструкција.
Управљање и вођење саобраћаја и алтернативне мере
У процесу рехабилитације ванградских путева управљање и вођење саобраћаја има
посебо место, како током израде пројекта тако и током експлоатације пута. Имајући у
виду да рехабилитација подразумева веома ограничен ниво грађевинске интервенције у
домену елемената пројектне геометрије пута, то се управо мерама управљања и вођења
обезбеђује жељени ниво сигурности и ефикасности саобраћаја.
Пројектом хоризонталне и вертикалне сигнализације и саобраћајно -техничке опреме
усаглашеним са вознодинамичким и геометријским анализама и анализама
прегледности пута обезбеђује се захтевани ниво сигурности и удобности вожње.
У случајевима када није могуће усагласити захтеве везане за физичку и просторну
структуру пута са расположивим финанасијским средствима прибегава се тзв.
алтернативним мерама које, ако се доследно спроведу могу дати значајне ефекте. Овде
се пре свага мисли на оне случајеве када се задржавају одређени геометријски и
функционални недостаци било трасе пута било путних објеката и када се тај проблем
надомешћује одговарајућим – алтернативним сигурносним мерама (хоризонтална и
вертикална сигнализација, уређаји за вођење и управљање саобраћајем, саобраћајнотехничка опрема и др.).
Ове мере захтевају веома квалитетно функционално одржавање пута током периода
експлоатације и везују се за краћи плански период – од 1 до 5 година. Један такав
пример комбинације грађевинских мера ограниченог домета и алтернативних
сигурносних мера приказан је на сл. 3-11.
Архивски пројекат
Архивски пројекат служи за коначни обрачун изведених радова и представља подлогу
за планску и рационалну експлоатацију и одржавање путева у целини. Он служи и за
перманентну изградњу интегрисаног информационог система о путевима (ИИСП) као
и за даље планерске и/или пројектантске активности у подручју изведених радова.
Овим пројектом обухватају се сви подаци о изведеним радовима и нумерички
дефинишу у апсолутном координатном XOYZ ситему, као и комплетна техничка,
правна и финансијска документација о реализованом објекту у графичкој и текстуалној
форми.
Сагласно утврђеној методологији пројектовања ванградских путева, овај пројекат се,
као и сви други, у принципу ради у стандардизованој дигиталној форми и инвеститору
предаје у оквиру две одвојене базе података – историјске и активне. Начин његовог
формирања и коришћења исти је као и за пројекте реконструкције, односно пројекте
новоградње.

Сл. 3-11
Успешан пример рехабилитације путне деонице (комбиноване мере обнове коловозне
конструкције и примене одговарајуће саобраћајно-техничке опреме)

Студија пре/после
Посебан значај за оцену успешности предузетих мера рехабилитације путног потеза,
односно деонице пута има тзв. Студија пре-после која обухвата период од најмање три
године пре почетка радова рехабилитације и три године по завршетку тих радова, како
би прикупљени подаци били од значаја са становишта примењене статистичке
методологије. Поред анализе ефеката сигурности саобраћаја, анализирају се и ефекти

везани за пропусну моћ и капацитет пута, трошкове корисника и еколошке последице,
све у односу на укупна финасијска средства утрошена за дати пројекат рехабилитације.
4

ЗАКЉУЧАК

Основни циљ овог рада био је да укаже на значај методологије пројектовања
рехабилитације ванградских путева, градитељског процеса доминантног на нашој
путној мрежи, те да промовише уређени хијерархијски ситем управљања израдом
пројектне документације од Студије концепције пројекта, преко Главног пројекта
рехабилитације до Архивског пројекта и коначно Студије пре/после као документа
којим се аргументовано доказује оправданост улагања финансијских средстава у
рехабилитацију ванградских путева.
Оно што посебно треба истаћи на крају овог рада јесте неопходност доношења
одговарајуће техничке регулативе за ову специфичну област путног инжењерства,
водећи пре свега рачуна о обимности ових радова и изузетним финансијским
средствима која ће бити потребно обезбедити у наредном периоду како би се квалитет
путне мреже Србије подигао на виши функционални ниво, прихватљив за кориснике.
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