210
4)

_ _ _ m m!t

Број 50

ПРИЛОГ

ИЗВОД О гашењу из пореске евиде н ције нaдnежиог поре

ског органа који садржи порески идентификаuиони број (ПИБ) ко.

1.

рисникајзвннх средстава;

5)

8. јул 20]].

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА ВАНГРАДСКИХ

ПУТЕВА

налог за пренос средстава.

Ч лан
у с.1учају ю ":Јана

9.

став

4.

I

~кuионална класификациј а је основна класификаuија п у

15.
Тilчка

ОlIOГ пра в НlJН К ка, Упра

6)

ва укида КОРНСННКУ јавних средстава ПQЦраЧУН на коме није би.ло
про~ета више од две године и 38 која се тај КОРИСНИК. на захтев
Управе, није изјавио да је потребно даље вођеље рачуна.
Средства са у кинутог подрачуна из става

1.

ОВ ОГ члана Упра

ва преноси н а посебан рачун средства која се не кори сте, у оквиру

тева КОЈа подра]умсва повсзиаањс и опслуживањс

ma8HHII

концен

траuија нзвора и цн.:ьева кретања људи н робе у простору, па се
дирекrнu повезује с просторним развојем . На OC'I OBY функuиОllа.... Iј е IUIвсификаuијс дефинишу се n.ланерске карактеристике путева

као програмски услови за пројсктовзње н , истовремен о, формира
п ол а:)но упориште за категоризаuију путие мреже.

кога се евндеlПирају пре нета средства.

2. ОСНОВНЕ ПОСТАВКЕ УРЕЋЕЊд П УТНЕ МРЕЖЕ

4. Заврши!! одредбе
Члан

Путна мрежа је један од основних система повезивања и оп

16.

Даном С'У)'пања на сниу ОВОГ правилн ика престаје да важи
Правн.'lНИК о условима и нач.нну за таарање и укидаље подрачу

на КОНСOJlидованог рачуна -трезора код Уп раве трезор
гласник РС", бр.

92102

н

(..Службенн

8106).

служивања свих садржаја у простору, БИllО директно, бнло посред
но повсзивањем садржаја с терминалмма .дрyrnх саобрahај нкх си
стема (водии, ааздуш ин , ЖСЈlезнички). Cтora просторни распоред
садржај а формира rnавне тачке просторне кон центрације ШLљеsa и
извора кретања путника и робе, односио саобраћај на тежиuпа која

Члан

се, еразмерliO ИlПсюитету садржаја, моту посебно катсгор и сати за

17.

Овај правИ..'l.ННК ступа на снагу осмог даиа од дана објаlUЬИ

потребе функционалне клас н ф икације путне мреже.

ВЗIьз' у "Служ6еном гласнику Републике Србије ".
Број
У Београду,

1IО-З-211 1-001--010
9. јуна 2011 . годи не
Министар,

.др Мкрко ЦаетКOIIкlJ, С.р.

2.1.

Просторни развој н концентраuија извора и uиљсва

BaнrpaдcKa путиа мрежа подржава просторн и развој државе
обезбеђењем приступачности дел ова њеие теРlfТOрије, као и по
везивањем државе са окружењем. И стовремено , путка мрежа је

је.nно од средстава roјим се повећањем приступачкости н услова
повезивања може додзmо усмеравати простории развој држаsc и
делова њеllе територије.

1738

Цеитри развоја, у пр вом реду урбанн и дрynt це нтри у мре

На ос нову чла на 156. став 12. Закона о безбедности саобраl'lа
ја на путевима ("с.lужбени гласНlU: РС", бр. 41109 и 53Ј IО),

жи Hace..тt.a rnавии су узрочници просторне концентрације извора
и циљева кретаља ЉУДИ и транспорта робе . Цеlrrри развоја су и

подручја изван иасеља, као што су .1УР ИСТИ ЧI(8 поар)"!ја и центри ,

Мииистар за инфраструктуру ДОНОСИ

производне И .пруге целине, као м специфнчни тсрмина.'1и других
система саобраћаја (води м , ваздушми, желсзнички); ти цеитри

ПРАВИЛННК

И!olају сопс:тв~не караЈСТеристкке временске и просторие концен

о условима које са аспекта безбедности саобраЬаја
морају да нспуњавају путин објекти и други елементи
ј.8ИОf пута

трације извора н циљева кретања ЉУДИ и транспорта робе.
Ло СlЮјИN просторни М, инвестиционим и дрyrn м захтев има
и негативним утицајима на окружење и животну средину, друм-скн

саобpahај и nyrnа мрежа морају се ус~ађивати с потребама урав
нотеженог одрживог развоја и очувања ЖИВQТне средине.

Члан

1.

Овим правиnниroм про писују се бл ИЈКИ ycnови које јаВI:IИ
путеви изван насеља и њнховн елементи (у даљем тексту : јавн и

путеви), као н путии објекти морају да испуњавају са аспекта без
бедиостм саобраћаја.

1.

Путна мрежа ј е део целовкrе инфраструпурие осиове држа
стемима, пре свега у поrnеду расподеле токова људи и робе саrnа

2.

сио стратеПlји развоја це.l0Вите саобраћајне осиове државе.

овог правилника односе се на:

_ Фушщноиа!lНУ lU1аснфшwUtју В3Иrp3ДCIOtх nyrева (Пpкnor 1);
- трасе ваиградскнх путева (Прилог 2);
- п овршинсЈСе раскрснице ванrpадских nyreoa (Прилог З) ;
- денивелисане раскрснице ванrpадских путева (П рилог 4).
Пркn!ри

Саобраћајиа функција путне Mp~e

ве, па се посебио мора водити рачуиа о односу према д ругим си
Члан

Услоаи из '!Лаиа

1.1.

1- 4. из става 1. овог '!Лана одштампани су уз овај

правилник н чнне његов саcrавии део.

ttnаи З.

Даном ступања -иа снагу овог правИ1IИИка престаје да важи
Правилник о ос новним условима које јuин путеви изван насеља и
ЊИIIОВН еле ~енти морају да испуњавају са rnедншта безбедНОСТИ
саобраћаја (.. С:rужбени лист СФР]", бр. 3518 1 и 45181).
Чnан4.
Овај праllИЛНИК ступа ка сиагу осмог дана од .пана објав.љи

ван.а у ..Службеном г.tасн ику Републике Србије".
Број

У

Висока простарна разгранатост пугне мреже и време иска
флексибилиост понуде саобраћај иих услуга пyrничких И терет
них средстава превоза омогуЬава да лутиа Mpe;d буде оеновни
систем напојио-дистрибутивних кретаља од саобраћајиих терми
има других система И11Н ка њима (води" , ва1!lУШИИ, железница) .

Последичио. путиа мрежа је и кљ)"!ии елемент 06једињавања раз
личиткх: видова еаобрahаја у целовИ"I)' инфраС11'УЮУРНУ основу
yxy1tHOf развоја лржаве .
Пошто пугну м режу користе КOJIСlCТивки (јавни међуградСЈ(И,
приградеки и rpадски превоз) и индивидуални видови превоза

(путнички аутомобили, тсретна возила, биuик:rnсти , пешаuи) по
требно је целовито разматрање свих видова уз максимално ускла
ђнвање КО К флИlCТних захтева .

1:.3. Хијсрар][ија

<:аобраr.ајИИ:II тсжиwта

Путна мрежа просторно н функционално Мора бити carnасна

110-00-000097/2010-01
Београду, 22. јуна 2011. године

токова превоза људи н транспорта робе . Функција потеза nyrнe

Министар,

мреже диреКТИО је услоаљена категоријама саобpahајиих тежн

Милутин Мркон.нЬ. с.р.

шта (цектара развоја) које повезује у схладу с њнхо вим зиачајем и

степен у просторне и времеисkC roнuентраuиј е Н]вориих и циљиих

Гiiас!:Ш!! ;

8. јул 201 1.

ItlПI:Н1НТeтI!М:I фУllkLtltје у IIРОСТОРУ. К:nсroрнзација центара ~
воја lаснована је Н3 КРlпер"јУМltма ПРОСТОРIIOГ I1л анз РепуБJJlI КС
Србllјс. С TIIM ШТО је IН."ОЩО.'l l tO дефllНllсаТII !lолатне "Рlпср"јуме.

Број

ПО..1ручја

По

ручнн,\I сsоБ Р ll h ајllll .\I Тt'Ж НIII1(' \I ДСф IlНllсаИЮ.1 за нзсе."Ъ3.

- O\il:ICTII

I lије caoopaћOlj llllx 10"-0113. t.-ujll ут"чу на кзт сroР IIЗ:Щllју сзобраћај

1111.11. боР:Ј8.1ка 11

НШ( Т СЖI ШПЗ .

(мсђ:rрспюналног) домета .

11 IteHTpH pel"llt)tla.'tHor

утицају на фУНКШlју "ут",.- "РС-А(е пр"блllЖНО су jeдl l aKII с., "од

110 IШр3"rо<:рнсrнtcз.l.lЗ ll рос"горне 11 IJpeMCHCK{' концснтрn ·

Ј'ре с"сга

211

50

11 цеllТрll с Iшјllll llJ ~ кр;л-,,"Отрај IllI Х Љ'I И јеЗНОAl l ев,

peJIlITIIBl10 једllOр'ШIО~1

llOltУДОМ yc.'1ytЋ с lIајВIIШС

краТКIfХ IU1I1 је.!Щ ОД IIСВIIIIХ бораsК'oI КОЈJIIСIII I К3. ОЗНОСIIО подручја 11

..

lIе НТРII ПО;tpУЧIfОГ О еПЮШI..'lllOгl ~1()\lel":l . По УГl щsју 118 ФУIIК\II!ју

2.3.1 . }јЈiЧlНlIIШСе.. ьа "-,Ю ""'о{'fXllшјlf(/ ЛI('.Жlllllmll

rl)'ТНС \Ipt.-,..\: ПРIlб.IIIЖIЮ ~'Y je!.ll'''1i'11 С8 ~tо ,,-а.'t 1l1l 1Ч е80б ра ћ .uјН Н .\1
теЖllllпе \l JI<:"фIlIlIl\.·а lllt\1 ·ј.3.

Насеља као саобраhајна ,СЖIНlЈта "атсп>р"юу се

113

ОСIIОИУ

броја стаНОfl Щ'''1t у ЈЈСЈlОСРС.tl.lIOМ ГРЗllltЛltlllОllOМ по.]ручју 11 грз1НIЧIШ:{ y\:JIOвa сваКОДllеВI\IIХ крм-ањз . ПQ.1il)tIЗ кзраl,:ТСРIIСТII,,-а
IlэсеЈЬЗ IШО саобраћај Н II Х 1'СЖltшта је IпраЖСЈl а просторна кониен

тpaUI1ja II"Jвора н ШLј'ъевз крстања у UСНЧЈЗЛ IIO,\\ 11o.lручју Iјасеља l!
~лаnlАIIО РЗ8номеран ИIПСЮНТI.."'1 Кре'Твња тш:ом пuиие.

_ .(РЖВ 81111 ( .\I а lo:р о р еГ Н О IНlл н а) са06рn ћ ајн а те-",ншта су

урбана Шlсе:ъа са ВI!ше ОД

становника у контннуално 111-

100.000

l-рађС IIO М подручју с ВјХ:меНСКЮ.1 ра!l.Ilјусом еa/llЮД II Сll ll е граRН,3-

uије IIЗ ШIIРСГ лодручја 45-60 М Н llута . П оред С 8И Х фУI!Io:Шlја нн
ЖI !Х шtlюз ЦС lпзра Olllt су 3!Ј.МIНIIIСТР3ПIDШI, ку:tтурЩI . обраЭОВIIJI.
IlрI18Ј)еДIШ. С I !зб:!св.зЧ IШ. цраВС1В~НII\! д руги ЦСIПРlllщше реПIО

"а

.аржавс с бројl/\!М ФУНКШlјама мсђ у"аРО.1 IIОГ Зllачај ...
_ реГИОН III!1II 111 CIll06 pllhllljlllll теЖIIIIП.u су урбаllа lIaceJbll са
50.000-100.000 стаll08111 1 К3 у гра8IпаШIOIIO.\1 подру'!ј), 11 време\! 
с "mм р:t.lијусn'O,l СA.;l""СШIIСIIНС гравнташ,је 30-45 .\'1111)73. Поред

ItllI!lIt

CBIIXфункцJtја

НI! ЖIIХ Il lI вoa цеlпарз

Olll!

су ад..\lюшстратНВ IШ. кул

ТУРIIll. ООраЗОВН II . пр"вредни. С ll абдсваЧКII. 1.'1рзвстаСIIII и лругн

perlIOl1a IU1И Вllше ОltШТННВ.
_ II Щ РУЧll а саuбр а ti .јll . п..... ишl . су урбаННЮllaна насеља
10.000-50.000 CТ31108 H IIIGI која својни садржајll ма nOlo."pllnajy

UСIПрl1

са

увСl'Jаllе СВ.3lю.з.НСВllе потребе стаНОIIНИШТва. КЗ 0 и ОГ]Xiltllчен број

11

110:I :ЈЗ~·]1II 11:lllIпеll]lпеr .. 'roК08:1 ка о 11 trpot.:ТOpllC 11

15-30

МИII ут"i1. Та ТСЖНШТi1 су,

110

праВIIJlУ_ мањ "

р,нлнкују се с.lсnеће кат.:roРllјс Тt:Р.\!IIШLlа (lПвзи насеља) као еао
браћај Н I\Х те:.кнщта :

-

тер.\ Ш НаЈЈlI ,,-ој " ·ј3)'".шмај у

ђудржа8l1ИМ)

3д)!lIюtСТр3ТНSННХ. ,,")'лt)'р н НХ. обрa:I081111Х. Џр;1ВСТ8СIIНХ
ло .....аЛlls

8e.111KII

простор са nржаВИII;\1 (ме

фУНКШlје (),Iсђунаро.з.fllI aepo.1J>OМII, ПРИста

Iшuла 11 луке иа П.'l(81111),1 П)'ТС8 11 М3

~дa. железннчке СТ<\ lш uе

]

11

IЈР ll блltЖIЮ

са реГ IIОlI lI.'lll ЮI сао6ра ћ ај НII.\I теж нltIтсlН

I:.y је!JIШКII

сл . ). П о упщају на функuнју "yrнc мреже

.1ефIlНlIсаllll~ Ја lIасс.Ъ3.

- iеРЩШ3Ј11, мсђУр<Г'IOIIз:нrог (po::rIIOIla.~IIO\· ) .1омета (нпр.
!l.oMahll 3epo...lpo.\lII. 11р"стаII11ШТ3 11 ЈIУ К(' 1101 ВOAIIIIM IIY1eBIIMa 11 ре
да. жел~]IШЧК:: стаЮlllе 1а .\I~ђ}'l)о.'ГIIОII ЗЛИ I(/реГllона.rlllll cn06pal\aj
11 С.1.). ПО упщају 113 Функttllју IIУТ" ': .... реже прltб..'ШЖIIО су јС.1l1акl,
с а П Оil.(}УЧIIIIМ СIl 06р ~ ћ "'јlll\" ,·C".+: HIIIТ(' ,\! д('фН НII СЩ, им 1а насеља.

- БС"ЈIIС та', кс са CllcTeMII M3 р<:1'llOlIiIJIНОГ (субреГIIОИ::lJШОГ ) .10'
.... еТа (Irrlp. 1 1рщ:таНlНlIrа 11 .ЈУКС 11:1 ВQ!1I1ЮI IЈуте811'-13 111 реда. при·
l-радека ЖС.lеЗlIIlчка е13ННЦ3 11 е.1.). По yтtlllају "а фУЮЩllју пyrnе
мреже пр"б.1ИЖНО су јеДllаКII са 110"":11111.\1 еаобр sћ ајllН М те-... и ·
Шl·е.\l дефНllllсаНIIМ 13 иасt:..'Ъ3 .

2. 3. 2 .3 .

ПрскмраllllЧIIС везе

IIell-

11 .1 рУПП' функuија.

_

HII800M

Д3ЉIIIIСIЮГ саобра ]\;!јз

Катсror"1Шlllјfl езобр.. ћајllllХ ,СЖIIШТ;I 11 ПОС1lеДII'1II0

'Трl l llроltJво.ll~. З8шrгствз и ДС!1аТН ОСПI услуга са ограИ llчеШIМ
1111800.\1

BJ>CJ.leHc ....c

КОll uеитраШlје 1IЗ80PU 11 Шl...ъсва крстаli.а .ЪУЛН 11 ГРЗl1епортз робе

06IIМ поареМСlIIl Х IЈотреоо с 8ре М СIIСКИМ рз..lнјуео;\, еваКО.1нсвне

гpallllТallHje

HaeC:bll.

ФУНК l llIје IhllХОВОГ IIOВСЗIIВ3IЬ3 у преli'''ТlаllllчtllIМ

RC'1a.\la

IIHBOII
ПОДЛС

же испIм KplrтcplljYMIIMa )"110 што је ПРСnЮ..1НО деф llНltсаllO. с тим

ca06ps l\aj ll.

те-АШШТН су насеља са

еТ""ЈI1!J8IШК3 која eвojll;\1 салржајll:\lа

nOKpllasjy

500-10.000

С8аКО.1 н свне It 011);)-

што ес по npaBIU\)'. ПОШ1)'је КЗТСI'ОРlпаlщја еаобраћајних тежltшта.
O.]IIOCIIO UClnapa р"'llIOја !1Сф ll llllсаl13 у 9""СеДlllf~1 држакама.

IlIIч.mе повреМСIlt: IIОТребе стаН ОВНIIШТва с 8pe~le lleKIIJ.1 раднјусо)!
С8акодневне Гр;1В llТаЦllје маlЬИМ 0.1

~.J.l.

O"matll 1(I.'II111pll fЮ1f10ја

15

1.Ј.Ј . NII60U фУII""l1је lI06еЗIl6fЈIЬа ('аоб,кЉајIlЮ' ml!.)It·I/UHlI(I

~lИнуга.

IЮО с"џijР(lIЩ/lllI mе.Ж1IUln/U

(Х:та.щl IICllтpll развоја 1I1В311 IIзееља (нпр. tlO.1ручја за 0.1Мор
11 рскрсаllllју. И:l..1.00јеllll !IIЮII"ЈВQ;lIIИ \Ю:I.IrI.'С ..""С I,. саобр., ћајни тер
.... IIIНI..11l НЦ. ) немају HCТII 111180 р3ЗI 108РСНОСТII фУНКШlје К30 урба

"а lIаее:ьз. 01111. ПО Ilpa811.1Y. IIмају друга'"lје "lIp3lo.""rCpllCТlflC'C п ро

C'rop" c

11 времснскс КОlщснтраШlјс I\1ВОр3

11 1II1.1,свз

кретЗ lЬа .1.УДI'

11 робе (СС10некс "lIрапеРII СТIfКС). Такође. ICIlрактерl!СТII 'l НО је ла

та .... ВI'

ueHTplI

ра:нюја.

стру"чре t·оковз

110

110 IJpaBII1IY,

нмају другачиј~ Kapancpl lCТl l Ke

811.10811'О,1а транеПОр1"а .

По ЗО;\IIIIIaI/ТIIО~1 J{plrтeplljf;\ly утицаја 1101 функцију потез:t

IIЛlI ДСОИНIlС ПУТНС мреже. оста.1н IlCHТPH р3Звојз м о гу се 11рн6.111'
жно IIзј едll3'IНП I са саобраћајflН.\I тежllШТltма oдpeђellllM "Ј1Сма

Kp lITeplljYMIIMa за

" зсеља.

I-IIIBO фуmшнјс II(пе·..1 (ДC"UlНщс) ПУТllе мреже у ск.l3дУ је с
IC3TCroPltjOM Сllобра ћ :фюг теЖIШП3 ,,"Оје опслужује; p3:l11II""),jy се
'!l'Тltр" ре.lа саобраћајllе фУ"""Ullјс (е.1 11"" 2..{)Ј овог I,pll,~Oгa):
Саоб р.в h ајН II фу нк ц иј а

1 ре.1 11:

\lеђуеоб ll О IIQ8Сзнвање др

жаВИIIХ fM;lкpupenlOtla.1t1I1X' с:ю6р.lћајШI .1( теЖИl1па. IIpt:WI

pal"''!'

110 11О8Clltвање с геЖIIШ'IItМ3 ИСТОI' зна'l аја у .1РУПIМ државам а
Сао6 р аћајн в ФУJllщиј а

11

ре.'] а :

1I0BC"JII I!3Ibe pel·ItOlIMHIIX

тс жиштз с ДРЖЗfl f1l, .\I (~lзкрореfllOltа.'1IIНМ) с:юбрзћај llll"l.l 'l еЖ II 
ШПIМ3 ..... Сђуе06IiО l1oвe'IIIRaJbl' реПIOIII\:шltх ТСЖ I \llпа. 11 0веЗ IIВЗЊl."

РСПIОfl3.JlIlIlХ (у [lOесбним с.lучзје Вltма ItО.1РУЧНIIХ) тсжltштз са ае·
фУIIIШllје. IIОВСЗИВЗЊС турнcrnЧКIIХ подручја н цента

Ja.\la 1 реда

ра држаllllОГ (мсђуреПШIlа.l I1 0Г) 3113'lаја са веза~а
је.

{108eJIIBall>C еаобраћајllllХ теРМItIlа.1З
значаја са IIC'13M3 1 реза фУIIКUllје.
Сsобр ~ ћ llјll S ф)'Нlo.":uиј s

111

]

реда фуюcuи

.1ржаВIIОГ (међy;:rpжаsног)

реда: П08С"Јllваље П(1ДрУ' I III I Х са

обраћ зјllltх ТСЖИlJIта са РСПЮIНIJIIIII;\' 11. У IlOссбll ll .\1 случаје S llма .

2.3.2.].

ТУРIIСТII Ч КВ п одр учја 11 центри

д ржа8l1н .... (изкроre ПIOН3I1ИМ) теЖ I IUПllма, међусобно повезиваље
ПОДРУЧIIНХ теЖllшта, IIОIIСЗlIваље реПIQна11lШХ (у поеебllll N с.lуча

Ва ОС IЮII)' IIIпеllЗюста потражње. ,,-ао 11 просторне 11

BpeMell -

jeSll.\l3

1IОДРУЧНltх) теЖlllllта са 1\Ста"1.1а

1] (1) реда

фУIIКЦllје, повез н 

СКС КОIIUСlПрације IIЗВор;! н цкУва крстања љy.;Iи н транспорта

вatЫ ТУРНCТ!I'lКIIХ "снтара рсl Н ОllаЈЈlIОГ (;\IсђуреПIOШllIll0Г) з tlзчајз

робе. ра1ЈТlIК)"ју се с.1СДсће I(атеroрије тур"сткчкнх [1O.1РУ'lја и 1\1:11·

са веза;\!&

тара као саобраl'JајllНХ теЖl1шта:

pe~01la.lI10f

11 (1) реда ФУНКШlје. П08езltКз'ње саобраl\ајннх ''q)M HHa.l il
( .... еђурс:гIlОНМнОг) 111ачаја са 8Сза~lа 11 (1) реда функ

_ облаСТll1.1 туриЗ8 .... од мор, рекрсацнју 11 СIIOРТ Io.-оје обуХва
тају IIСЛIIКII простор са раЗflОSРСНО\1 ПОНУ!10М услуга 11 flајsишс
вишеп неВflНХ бораавка KUpIlI:I1HKB. OAIIOCII() ТУР"CТIIчка пo.tlручјо.

ЖIIШТО с ПОДРУ'IIШ", теЖIIШТ"~I:1

Н цеНТрlf .1PJlo."1IBHOГ Н/КЛ!l иеђурегнонаmюг значаја. По утицају "в

OHa.'IfIIM

функцију путе \lрсже IIРllблнжно су је.1наlШ са ~ntоналннм е.
обраыI.ннlw те-... мште;\l дефНllиеаННN"Ја HВCen.a .

_ об.1астм

за ТУР"].8м, QЗМ.oр_ рекреацију и спорт !СОје обухва

тају мање површине са

релатИВIIО јеДНОРОДIIОМ nOHYД0.lol услуга

на којнма КOP"CIIHUH угmНIIIОМ кратко бораве. ОДИОСНО Т)'ристичка

IIIIЈе.

Сsобр аЬuј ll S ф)' ЩЩllја

1\'

ре•.щ: IlOвеЗ I\8аЊС .'tQкалНIIХ те

11.

у IIосеБН IIМ с.1учајеSНl.. а , рег"

te-АШШТlIма, међусобно ПОВСЗI'вање лока.1НIIХ тежнШ{а,
повезнвање no,,-а.l I1I1 Х теЖl11lIТа I:.a К'Ја"'3 111 (11) реда фУlIl(цнје,
nOlle1l1вalЬe ТУР"СТIIЧКIIХ це ltтарз II000РУЧ НОГ (регнОШL1Itоr) знача

ја са везама

MIIHaJla

111 (1]) рсза ф}'lIкultје. поаеЗlIsање саобрвћајннх тер

реl"НОIta!lног/е)'БРСЛlO lНlJJll оr 1начаја ез веза;\lа

фУНlшнје.

111 (11)

реда

ГЛас!Ш.!! а

Број 50

212

В . јул

201 1.

HCnOCpe.!LНOM ОкрЈА.:ењ)' IIм ају н IIИЗ nocсбшtx ф)lIlШнја (нпр. зау·

''''ТVID8/ТA

став.љање 11 парlШрање ВОЗИ-1а. 1I011РСОIIIO 11 I lоду"....'ю

. . ретање бнuн,

КЛIIС1'n It1Шllt IIcllНlкa. боJЮВ!ll' пешака у щюфllЛУ Ј lут IUШlll ШII!Х"'"
простору. "-pt:Тaњe 11 бор3uзк деце. шетња.. IЮpilшћење ycnyr.l објеЮl'
та у 101111 П}1"а Ilџ, l , Та ГРУllа noceбllllJl ФУЮC1lнј :Ј IЮ правнлу. ПОС.1С·
.l lшзј е саобраhајнс фУНК1IIIје OIIС;l)"А{НВШЬ3 1I01/'\III1X садржаја,!lа се
jalJЉ3jy 1Ю1Iф.1 It КfllI! захтеВII 06езбсђеlЬ3 УСЈlOва за l1JX\.lajllC тOtroж:
113111-ра.дСWS· "ута
Jr.oЏlНA ....AI<P()O'[!'1АО....,..щ

•

-

CO\06I'

.~~.

fD<IOV'f"

.

~~

_
_
_

3.3,

..

~~I"fp".
с.оор

___ •

..

lIarребз ФУН 1ЩОНIIСањ3 11811ЧIIИХ С3.1ржаја.

~~fEЖМIIIТ •

•

I РЕ АА

11

rlре~Щlllање ф )'lI,,: цнј а

И ·Ј!.tсl)у функција повезнвањз, опслужнвзња н бораllк:а посто·

",,џ

је It'ЈражеНII СУ"РОТltII "13ХТ;:ОIl; урnвнarежено решење ТИХ 1юсте1:l<l
cyrunlllcKIt је смржај ф)' I! КШlOнал ll е клаСИфНК1lLtнјс \t'a0 основе за
lтанерс,,"О ypc~eњe путне мреже

It

npojeKТlIO об.'1нковање пyn/Ог

простора .

ГlyтelНl ЮllЭн IIЗграђеНIt Х подручја П О IJpa81L1Y остварују
фуmаmј у П Оitell183IЬЭ с КOllтpo.1 HcaH IIM врстама и 1lllТснзитетll·
"а

11 боравка . У :ююt юграђеНl l Х подручја КРОЈ којс

UIIC.1y.... II 8<\Ib3

ПРО:I3ЗLI 1I.lIIгралСК:I! пут прсклапање функциј а је правило тако да
сс у таквим сllУу3шlј а ... а "PSCIICТDeHO теЖII p3]дJI3jaњy ФУНКЦllје

О ~1'()II~"

-_

~
CN:;tt,#

8'о'141:ЦЛ1А '

81't«Цo'1JA.

IIЗ 110ссбtшх ра'1ЛОГ3 Iшјс IIОЖСЉНО. мора се наћIlIrЮМП РО"4IIСНО рс 

""'"

~

_ _ C.OO&I' _ _ ., O'\!UI

-- ЏО6#'. --' -I'CAA
~.... _

У"'О.1lIl."О pa\llвajaIbc фу нкција (сегрег.щнја) 'Iнје могуl'lс. НЛlI

о ~TE*КUf'"

_ ~~'''O.O

- - (.,OOLI'

IЮDе'IIIВЗња од ФУIlКЦllје 01lс.1УЖllllања н боравка (сегрега Цllј а).

О ~ПЖl1UlТ"

"'-Г\OlClhAl'hA ЩOИIIТ.

•

шеље које н еl'lе " есразмерно уrpoЗIlТИ ннједну ОД наоедених функ

.

UI!ja.

СlIIl\(I !·(JI : CatJ6pafIaj,/(I mе:Жlluшltl u HII8QU с(ю6раflојIlС фУIII':'1l1ј('.

ПРi!х~ .. гљItВО

за ФУ IIКI\НОII ЦIIО

Ј. ФУНКЦИЈЕ ПУТЕВА

""OMIIPOMltCHO

реlllеlbC могуће је

nOCTl!l'iH само
QilIlOCHO

lIа II0теЗ IIма Чllја је ФУВКШlја 110вез н аања MalloC r' ll1а' шја.

4.

IIII....C категорије

вaHrp.1дCIUIX " утева.

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАС ИФИ КАЦИЈА ПУТЕВА

у ОIЮМ ПОI113В.:ЪУ CI! на оеIJО!}), ОI1 ШТ\IХ cтallOI!.;;l о ЋuашtМ3

П~'1IIt: Мрс-....е у ос'т варИ8аЊУ шt.љс8::t npoCTopllOr развоја дефII11ИШ)'

OCIIOIIIIC '1
1;1

ЈIОСroнс фуНlЩllје

norn;:l (11eoltll lla)

путева ка о С.lбttна-

ФУIIКlIIюн зл на юtаСllфllкаШlја 11~1"eвa је OCHoBlla к,lасItФн ,
кашtј а 38сноваШI на Г.lа81111 ." задацима путног l1отеза (деОIl1ЩС) у
ПУТltOј мреЖII 11

11~-ПlС: ."Р'=ЖС.

ue.l00llTe

саобраћајllе ОСIIОВС ПРОСТОР" ОГ развоја

Teplno pl/je држа~ ,

3.1. OCIIOIIIIC ф)'lIJшијl.' 11)'1'8

4. 1,

ОсНОВ"С фУНI<'lнјс I IYтa су саобраћај ll С ф)'lIIщнјс мсI)УСООIЮ'"

KpHTep Hj~·MH ф)' НКЦНОН L~ н е КЛlIIснфн..:ацнје

nOIlt:',ltв:tIl':1 с~обраћајItН)i ТСЖИШТ3 11 саобраhајног ОI IСЛ)'ЖII8аIЫl

(kH08l11ll<PllтeplljYMII ФУIIКШlOlWlllе КЛЗСНфИl\1lШlје путева су:

l јрОО ОРЈ у НС II ОСј>\:ШlOј (ж();lIl11lt I ! ута. Осн овне ФУНlЩllје пуп су :

-

-

Оllсл)-.t1Нllање

-

IIO:tразумека о&з6сl)cљс приступа .1010.'1

l юјСД1ll13'III С JlO~IНljC II{IШИ просторне иС.l1I11С ( I ЮДРУ'lјз), FЮђење
саООp;iћзј н юl. l'ОIЮI!a дolо.;Ј !IOДРУЧНО Г ТСЖI!ШТЗ Н.111 доlо,1 деОIШЩ,"

I1рОПОр llН ни во ф)'нкцнје као показате,,-ь Нllвоз. ФУlIкU\t ·

је 1101IC111В3l1>а caOOp;iћaj llltx тежншта (тачка

P3lJlltKyjy

с;:

'ICl'll pll

ј <:. РО:ПIOII • .:tв.зlВ l! ше

81!Ulе г ФУШ:lШОНЗЛНОГ НI!ВОЗ nYТltc мреже:

-

2.3.3.3. 0801' прщ1Ога).

просторна 1\IIIIоа фУИКЦl!је: Ilока Ltllјз, Ј1О.'IРУЧ·

perH01l3.

држаuз, две/вишс др .... ава.

ДОМ lIн а lпн а саобраhајllа фу"~цнја у с мислу члана.

3.1.

_ саб нр аlЬе - је фУШШllја ПР"КУП.ъзњз 1I 0јС:Л1ll1а'ших саобра.
'Јај !IIIХ ТОIЮ8<\ .13 б lt се објс,'l.ItН НJ1II. ВО.:1е ДО/ОЈ! пщручнOI' It/шш ~.

0 1Ю1' п р"л ога, ОДIIОСНО PC,101ТIIBHIJ степсн 83Жltостн за.а.зтвка опелу·

r Il O Il:l.,I(O,' саоораћајног теЖ IIШ'га

.IIШта 1\ ,!l3JыtlcKoo 1I0~] lIизн.е сз06рзl'шјннх теЖИШТil.

lI!IIt ;,010,:1 ",t,."UIIIЩС IIIШlсr' фуш••

11111103 путие :цре ..."С:
IIOReJIIOilJb; lIоједlllll!Х ГIO,lpУЧ"ИХ "1,,.111 РСПlOllаmll!Х С300-

ЖШIЗЉ<.1 садржаја, сабltран.з токова. ПОВС3IН'31Ы: саоораћ uјllltх те·

liIЮII .IJ1I ЮГ

-

i)раhај ШIХ 1СЖIIIIIТ:I Ho...1p"1}'MeВil ФУIIКШlју сзоораћзјlЮЈ' 06јо:д НЊ3It.;IIIoa \'рбаllltх lIасеља Њ'IUIII ДPY ГlIX Вр!--Т3 с::юбрз ћ:ljIIIIХ Т\'ЖIIШТ3,

":1\} н '11>11:.:000 ПРIIIО"УЧII8<\ње на 11ап:зе

(.1Wlllllle )

IIзјВll ше г ФУIIК'

I/II О l13ЈIII ОI I!IIIЮ3 ПУПlе мреже ;

_

lIa:bH II C~Q 1108 СЈ IIВllљ е РСПЮ I/ а.lI11IХ

1I/1/J1II

,1РЖЗВНI!Х

( MU-

ПосебllС фУ"КШlј е 'I~.... eвa (ЛI'l ка . 3 .2 . овог npIL'Jora) н IIРС'
К!1311 :ш.е фУIIКLlltја \ таЧ"<I

4.2. K,lace

.аВIЮГ Ј I \iеђрржавног домета ,

Објед ltlьа8.1 1bl:М КРlIтеРllјумз и з тачке 4. 1. овог IIрllЛ ОГЭ
n plt.1oгa ) .з.ефI!НIIШ У

Посt-бнс ~'I/КШlје П)ЋI обу.~В<lтају пратсћо: УСЛУI'С !Фр/!СItIЩII '
м а II )"Iа (ГО РIIII(). ссрв/!С/!, oдмup. по'rpt..-бе, YCI!YI'C I! СЛ.) као It ДРУ"С
аКТl/I:lllОСПl ,,"Ој .:- се О.1внјај у Ilа пупю.\t ЗС1\l:ЫILlЛУ ( нпр,

Il pll..:"I)'11

IVH.!II! нивоа YCJlyfe. смаљеље Н И 803
OCIIOBIIOf саобраtшјlЮl' Т\Ж3 It СЛ.

Непосредно О""РУ",ен.е пута. rю Закону О ј аВНIIМ путе вима.

l10jac ""OIrrpO!JHcaHe

изградње, Ч l!ја Ш II '

Рlша )3IШСII 0.:1 к:rrempllje Л~'Т3. Н юке ФУИКЦНОIlа.~ н е i!pC're Ilyreвa,
као

It ,1('()lIIще пyn" ва кроз н зсељеllа 10Iecтa у 11yn lО,," IIРОСТОРУ It

ра·

овог

t·o: Kmlce п утева. O.]IIOCIIO ФУlIlщноналllе врсте
IlpHK333110 Il а СЛII I III 4-01 овог пр"логэ.

-

J lp l1Cтymtl! /ТУТСИI!

( ПП)

-

с аб llРНН

(С П)

11).... еВI!

в е З IЈ I I П )1" еВII

-дшы/IскII IIутеВl1

П У'ТlЈОГ правца l!fIL~ 1t .ilWHlIl\e. Посеб не функuнје IIС смсју " " ItЗ юји

бст6с.1НOC1lI сао6р3ћаја, О.\! С'Твњем

1I

РЗ"Llltt"ују с е ч еТllрll прсте путева јlрема OCItOBIlItM фУНКI1II '

до

IШ'I11 11 )'Jo.IaЊIfТ11 kII3JIкre1 ОСIЮВI!НХ (тј. саобр3h.'IјllНХ) ф)'Ilкш!ј а c~!a·

2.3.3.

11 ПН ЈОIЩ n~.... ets3, као што ј е

tт.tјаП IllUПЈ 11 'Iекаље Н3 pB11II npe I'101). Та гр)l1а фУНЮlllја се 110 вр
Cn/ , IIII IC I!ЗIm:T)I 11 броју lIефltllltше "<10 бlГГ"iI 1 IЛ:IIk.-РСIoD-Јlројl.:"7аю .
С ЮI УС:IOВ (13'Њ1l 5.2. OIюr Ј I РШlOга) у С lUlаду с ФУI1ЮlllОIlаЈ1н о.\1 8!X"fOM

обухll:lТ3 зaшn lТН Н појас н

11)-теВII пре.ча Ф~'н,,:ЦК О llаЈ1ној tuJаснфккацнјн

lI11је дефНН ll саllll Х Нll 0О3 саобрahајне ф)'l\КЦl!је (ТЗЧI(а

П осебн е функцнје 11 ~'ТII

њељем брЗl!lte саобpahaј l!ОГ roкa

овог l1Рl1J10га) IIOСIЈе!llща су ФУIIК'

pe~CIIC ФУIIКШIOIIа.1 "е ирсте IIЛII T ll na Ilута. Стога се ТIt C1leMCIITIt
ФУIIКЦllје .1сnuыl јеe разматрају у lюrnављу 6. ОВОГ 11рнаОг.1 .. Оп
Ш'ГII IlРОЈ'РЗМСКII УС:100 11 за ГlројеICТОВ3ЊС путева--

КЈЮрсl'IIU ЉL1 1!1IХЈ сзоораћај llИХ ТСЖ lI шта IJI:Н:ЛСТ3ВЊ3 IlзјОltlllУ
ФУН Ю\llју Ј I )1"а lЮјз пооезујс sehз о.11.."Тоја!ьэ међуреl·IIОIlа.lIЮГ. ,1Р

3.2.

3. 3.

ШI0113!Ш С );Л3СIIФlIкаЦllје. О'з'IIOСНО ПЛ Зllе!Х"ке карапеРllСТlIке од ·

ЗаI:Ш СНО

13,

0;1

nPOO;I VЏIIUI

(ПП)
()l П ),

11"_

IIЗ IЮме СС O.:1 Bllja фУК Кllltј а "у.

Ч("ТIIРН lIаве..1с не врсте п уте ва фо рми рају oca~ ФУИIЩII 01l а.1 111I Х

Тl 1I ЮUЗ:

-

-

IIРII СТУ"III I путев "

ЛОкaIJНII

тп·л)

I ,Р IIСТУПНl I I l утевн

ПОДручllН

( ПП-п )

сабllРII Н Ilутеви

nOДP}"l llH

(СП-п )

сабll Рll 1t " утеан

регн он алн н

(С П-р)

ре ГН Оl1 anи н

( ОП -р )

вез нн

Il yrellH

8. јул 201 1.

Број

-

везнк п)-rС8Н

-

даљине

.."

IIУТСВН

toIсђуреГИОIIаЈ1НН

( ВП.,,")

:o.IеђyprГИ О II аЈ1Н II

(ДП-~I)

развоја пyrnе мреже као It.eroвoг де:ш којн м tt дефllН IIШУ ФУНl(wюна

џ\п·.) .

л ин НII !IOИ потеза (деоНlше) ПрШЋЗ8Н је на с/шци

~р~нн.међy.nржавнн

даљин скм "утенк

'ЊI

ВРСТА пУТА I пl'WC'ТYПНМ I

ПРОСТОРН И

НИВО

ФУНКЦI<JE

I

1_

с-..
(СП)

1

(m)
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.......
ем

""

(011)

О.'U"Oвзрајућн IIИВО просторног fL1aнa. Q..'tНocoo l"eНepatlиог ПI1::UШ

I

4-03

овог ПРlUlOга

~1C"Т1tМ ДОкумеffЮМ деф Нllillll У се 'l!IOpне тачке, Q;DIOCМQ број 11 генера
ШIН I!Q/I())I(8j расto:pCНИца ")8 nовсэ ивзње ~e имају HCllt 11.111 'Ја један
cтtлен Н'IЖИ ф)'ИКUИОНаЈ1IШ ранг Caг.tacHO тачlOl 4.4.3. овог flри!юrа.

lаы

(дп)

(n1 1171 1-::

ТНnnУТА

-"",,]а
W ..дa

~ll1J4ia

'"да

С1/l1Ш 4-0/ : Врсте и тlll108U путеви npe.WQ Фуmщuона,1Ifој к.тоси

Слщ,:а 4-0) : ПрасmОРII/Ј n'7ШI081t Jo:oj/l.lfй П' дt'фUНltшу фуmщuО/ш.

фlllшцuјu.

.1HC врст е 11 mш/Овu

пута.

4.3 . ГЛIIIВlt t' и C'llopclIlle ф)' ШЩIIЈе JI)'leB9

П РОСТОР IIIIМ ПЈl аном .ilржзвс зефlllШШУ се lI ајанше
Сва ки паге) (.let)Н II ЩI ) пута rша В ll шеструкс фУНКUlIоналн е
задатке, lIа јс IlеоП;\O.'I.IIО деф щшсатн rnавну н споредну функцију
П )"Ја Ilолаз.еhll Q;I, ОСјlO8НОГ СТ3114 ДiI. споредна функциј а nyra ;\IUжс 61fТМ II РНХватљн83 само 3Јф

lIe

умањујс НИ80 Kaa.;HfТ~ услyтt:

за главну саобраћајну фytlкцију. Гnа8НВ

Сllоредна Функшtја Ilута

11

према фунКWlOналннм Врстама н типовима приказана је на СЛИI1И
4-{)2 овог 11рНЛОга.

тип (·'

ВРСТА

ПУТА

ПУТА

П"ИC'ТYПНW

ПП-п

и

ПYf

..............

(ППI

ПП-n

ПYf

СП-п
..............

.. _

(СП)
1I<3Н.
ПYf

(6П)
п>"

(Дп)

(.,._.

..-

СП-р

- • ..
. 9 .. •
••·6
• •••• ···0 ··
•
•••
,

•

.............. ... _-_ .......

<У

••

о
о

..

.............

о

о
6П-р
..............
..............
... О

6 П-..

о

дП-А

Otla.'1HOf домета .
РеГ1-l 011 81lНН Прос1" ОрИII "ла ll преузима функционалне врсте и
ТIIпове п утева кој" су усвојени у просторном пл ану дрЖО18С yl(."'_

учујуhи и Ч80рне тачке nОВе3Н вања. У реГ1-l0НЗЛIION ПРОСТОР"ОN
IIЛ:tну врши се ФУНКUИОllanll а Кn8СнФикauнја llреосталих међурсг
НОНL'I ИИХ пyтtаа (ВП-М) н ,,)'Тева са реГИОНaJlНl[М домстом функu.

IIje

(ОП-Р, СП-р ), што обухаата н раскрс ннце с пyrnи.\l потеЗН.\Iа

(деоницама) подручн ог ( н.1Н опurтннског) Зll8чаја .

Пpocтoptlll

11

САОЮ ИЗY.>rnЮ

4-01: г;,(ltJЈЮ u cllo~Ha фующuја пута по функчuона,нu.:w
врстача u тunOffШlО.
ФУН.ЩIIОНL1Н8 ..л.сНфн .... uија и ПУТИ8 M~A(8

П ~Д функц ионалне lCJ1аснфик.аuнје која је основа за процес
l :1аннра.ња и 'Јројектовања путева, путне мреже се к посеби о К-1ас
Iф шсују п о спеu нфичнн", критериј у),!и),!а И, у oдpeђeJ/ O~ степену.

"(Ј је у склiцy с ФУНКЦИОllaJlНОМ к.1аСНфll К3.uијом.

путе ва кој " ОПСЈlужују позручј е (сп-",

Основу за ФУНКUНОНaJlИУ k..1аснфшсa.tlнју ванградскюt п ут
:ва ЧI\IШ просторн!! развој,

OAHOCllO развој саобpahајннх TL""".«Hwтa
BpeNeHY. lIа се одређ квање Функцнон з

[иог ранга путннх 'IОТеза (деоюща) СПРОВОдн IlРОСТОРН НМ ман
Ј рањем, односио нзрадON геиеpanног пnана развоја путне мреже
:ао саста ви ог дела oдroaapajyћeг просторног плана. ФуиlЩНона

Beh.

у складу

променаиа у лроcroрнф,ј Н саобpahaј иON развоју, проверава се

[ модиф и кује

у cкna.дy са опреде.љењима. ОДНОСНО pea.1H3allНjow

nn-II), а

могу да се УКЉУ'l е

IIзјваЖll llјll IIР"СТУПIIII пугев и ,10кал.н ог з начаја (п п -.1).

4.4.2. П(}{'eVне Ii.taС/lфm:оцuје '~y"'e6a
П оред ОСIIОlше, ФУ'IКШIOIНUlllе КlIас н фикаЦllје путева, у скл 
а.1У с щи:t;6 IIИМ ззхтеR IlIo4 З и потребз,.IOI IIрше се и С11еЦIIФII'ш е К/I 

ЗС ll ф ш{ацијс путева, и то 113 oeflOBY п оје.!l.lIначнюt ДО'-l l1Н3НТИИХ
Iq1нтep"jyмa . HajвehH број ТиХ кnаснфИЈо.--ацнја п овеза н је са OCIIO-

BIIO'-l

фуН КциОIlOL11ю .... lCJ1аСllф11rnl\ијом .

4 .4 .2. 1. АД.\lНН .l страТ НВll а JrЛOlсифнкаuнја п утева
Категорије путева по а.дминнcтparnвн ој кnаСllфикаuиј н
(државнн путевн l реда, државии путеви 11 реда н ОПШТIIIIСКИ пут
е вн ) део су пројеnног задатка н непосреДIIО се ПРИ'-lењују као
Проf1'Зм с кн )'cnов за процес пројектовања 11 yreвa. Генерална &е38
u.чнннстративне н фУНКШlOllаЈ1не 1CЛ3С llфнкаuије путева приlt.1"I.3-

alla je на СЛ II U" 4·04 овог

...,.

non

""'. ""'.
1ПП-п

пр "лога.

1=

1=
..

~ : .....

1;,..... 1- ·

~. { 1. Фун~чuoна1на к.10сuфuкацuја

Јна класиФиквu..нја путне ~рсже стога није коначн.

nQ.'lручја ( нли ош.uтине) преузи ма функuиоиа

о

ГI\A8НA ФУНКЦИЈА
О CПOPEJI/OA.".......

lефинисан у простору и

nnall

Л ll е Врсте I! Т1ШOlle путева mји су усвој еllИ у регионалном просто
рllО'... плану, )'ХЉучујyt\ и и ЧАОрltе тачке пове:Illв:lЊa. у ПРОСТОРIЮМ
плану п одручја (ILlIl ОIШlТIII IС) врши се ФУНlt.1Ј.Ионална клэсификац

•

О

11 Ч lНJрнс
Mpe)it..""OM PCГ1-l

lIја евентуалио преосталих сабllРlI 1I.X реГИОtiЗЛIIIIХ путева (с п-р ) н

•

О ·

<83воја.

таЧке, о;щосно раскрс ННце )8. пове:швање с пyrnом

о

о

A · _ I ~ ,........t

4.4.

( ОП -м ). ФУIIК U ИОllnЛllОМ k..'1D.С.ФIIКtЩllјом ;tефиttншу се

.. .............. ..............
О
О
..............
..............
дn-

,. .-.--

'".:лu1Ш

~

О

н

ИЈА

функ

1t.1"I.Tcropllje

путева, OДI I OCIIO путев и са ф}' IIКUllјО~1 Дз"'1оIIНС IЮГ поаеЭ Щlзља (ДП .
а, дп-М ), као н иајважниј и "fYeSII међуреГИОIl3..ry н ог п овеl Иван.а

ПУП8'

СП-П

(':;'1

с

~

1в""
1·вn..

~)

I~

_ =м"

0==

1- .

r f··'- :-

".

ДР1ОСА8НМ
ПУП8.

(

"РОДА
ДР,... ....

rмu.

'РОДА
~
~

С1U1Ш 4-си: Генера1на геза каrnегорија путева npewQ adwuHU_
cтpoтиtJНOj

u фуНЈЩuана'НОј 1i.1осuфuкачuјu.

Број 50

214

8.јул

Држа ви" путеви I рела су КЉУ'Ш" потези (ДWllиuе) ..... еђулр-.
жаВIl ОГ 11 држаВIlОГ значаја l' овој квтеroрltј и ПО п раВllЛУ tlрнлада
ју дaJЬ НlICKH путеви (дп .д. Д П-М ). као

..... еђурс:Г!IOН алНог ДO~leтa
ДржаВ1II1 путев и

11

најааЖllиј н веЗ II" путеви

(ВП- .ч ).

11 реза

су кл.учнн поте1Н (леОНlше )

nyrne

~'рсже penюна . Тој категорији ПРИ ПЗ.1ају мање ваЖНИ МСђуреп. о

Ta6e.~a

2011 .

4-01: Карактер coo6poћajНOi! nl(Ж(J 110 IlaJkpado:u lI ")",,,еIJlШа..

~pllПfРfао6р. ll)l<a

Y""..-rL"ЈОС1 ~11I1"

Кapu;rсрнсти'llН даН

Гpa.::rСIO-IIРИrpџ(~"М

~"IIXUII~'IUI

po;IH"

ЛJII

.\{cll}"!1)LX""

ltМpC)jftl.1

p8.tJIlI

зан. a<I~~1Ц

;O'\dJYI1*XI<II- 'УР ... .- , .. ~...

~~ .... """"

... "" ...... ~t:»НII

.,ал"н ( ОП'М ). pt'ГИОН3.1ШI веЗIIН е ЈУТСВl1 ( ОП -р ) Н најаажннј ll ре

ГltOНа.'1НН сабирни nyтe BI' (С П-р ).
OnШЛlНСКИ пyrсан слу..ке за Of1ШnIНСIШ (међуо,шrгински) са·

обрahaј Ofl'ШlНчеllОГ ДОМе'Ј8 11 тој юn-eropllјll ПО rlравилу ПРИП3.!laју
,.шье 8aЖI-щ реП1оналНН сабнрн и 11 УТСlllt ( СП-р), саБ НРНl1 nyтcBl1 на
11а:Јр)'Чју (C n -II ) 11 СВИ JШreГClpIlСани npllCt)'ll ШI 11yтeв ll (ПП -II, ПП -.'I ).

4.4.2.2.

Е lУ IroНЦСНipЗUllју саобраћајllС ПО1-р8жње. С друге стране, rnавнн

Зависно 0.'1 врсте саoбpahаја. O.1l IOC IIO типова 8О31tJ18 кojit.\t8
ј е ДО'".ЈВО.VНО кретање јавним путем Р33Ј1 икују се две масе П)'ива:
П утев и за саоб ра Ь ај МОТОР"ИЈ: воз ил а

-

наJ>lСЊСНИ су за са

обраllај возила која су 3 aКOllOM дефllllllсзна као МОТОРН3 &О3Н11 а.
Pa "1llHкyj y се зве ПQil.грynе.

Пр вз Пo1l.грУna су а,'Топутевн као највltlиа lUIасз путСва на ко
се са06раllај Q!1 8ија 110 фюнчк н Р33Л lIOјСНIIМ једносмерним """0-

j ltM3
.1080311.\13 С

Хијерархијско ypel)e.њe путне ;о.tреже у nPOCТOP H Q.\I см нслу
npa-nl х ltј ерархију саобраЈ\ај н их TC'ACНUrтa И , истовреме но, простор

К.13сиф кк аЦltја п рема врсти саобраћа ја

најмање п о две воз н е траке у једво.\! смеру уз потпуно

обезбеђењс roНТlltlУlПета ОС Н08И lt Х токова без

rlpeccualbl

у истом

Н II IЮ)'. Такве кapalCТepHCntкc су. по праВIIЛУ. обавезне за највиш н
nш фУ НКI1НОН!lЛНС lUIоснфmащнје (тј. да:ЫШСlo:е путеве ДРЈК3I1НОГ

11

међун аРО-'1110Г значаја Дn-Jl ) док нх завнсно од l l porpaмCKH X услова
и функционални тиnoви ДП-М . ОП-М и ОП -р.

MOry нматн

Друта подгрупа су п уте ви ~р8иеаии за с.обра h ај l'oIOТOP

" НХ ВО}Н_' . Н п рипадај у аишој категорији путева иа кој им а се 0.1,lIија саобраllај МОТОрИИХ во}ила на једин ствеНОJ>l или раздвојеном
,,-nловозу и нмају најмање )'ЈСУпно дв.е

OO}ltC траке за двос~ерни са

обраћај. Ос новнн токови се llресецају у истом (рaзnНЧlfТом ) нивоу.
а ако су физи ч ки разлвојеlШ ImJI.OВO}II , по прааил у се пресецаља
ос новних ТOl«)вa де llн ве.1И1IIУ. Таква врста " утева су ФУ IIIЩIIOН aJI
НillИfI ОВl1 ДП-М , НП-М , а мо!")' се прим еЊIIВВТИ КO.iI НП - р н СП-р ,

пре с вега зависно од саобраћај ног оптсреhењз.
П)"тевн за мешовнтн саобраliај кор исте се за кретање свих

врста возила н ""Орнсникз у саобраћај у. Саобраћај је двосмеран н од
в ија се на јс;uшет&еНre.I IQ)IlОВОЗУ са укуп но две ВО}IIС траке. Основу

зa.дa.Ull ПО1СЗ3 (деQllН це) пута према фуикu.ионалној К;lаснфнкацији

(твчk.3

4.3. ОIlOГ

прилога) н е

"01")' се

нспунити на потребном нивоу

квалитета услyre: 31«) се H~ обе-збеДИ прихватљ ив ниво преlUlапаlЫ

ф)'н кцltја (с поредне фун кuнје), одиос н о ако се не У"'10 ие фун кц нје
које су у с)'кобу с гл авном ФУНКl1ијом 11 ОТС1-8. (деОIНl це).
Ос l юаllll e.leMelfТ кoj lt M се обезбеђује потребан ННВО квалитета
УСЛУI"С IIОТеза (ЗСОНlщс ) јесте )'спостааљање целов ите 11 jaclte :tHje-

papx llje IIОТеза (пеоюща) у ПУПlOј мрежн "-роl ""ОНТјЮ.'lllсанс услове
међусобног ПОlICЗивања . !<оо што је I lрltказано на СЛИЦЈI 4-05 овог
приnога. CвaIOl ФУнкuноltЗЛlll1 пtп пута усnocrэ.aљa 8С]У са ИСТИМ ,
за један н и во ItItЖН М Н_1И ВНШltм ф)'нк1tIl ОНалн и м ТИПОJ>l. O.1cтynaњc
од тог правила је Morytie као прелазно решење (етала разооја пyrне
Mpt:"A\e) Н.1" . када се због ПРОСТОРНН:t нlилн тcpeltcКIOt Огр8вичеl1.а
"е може

113 O1I.говарајућll

Н8'IIIН :tијерархијсlOl ypa.диnt Wреж8.

8РСТА ПР~НИ . СА~НИ

B~M

..................,. ...... ,..... .,............... .,.........

Iдм;rJfКИ I

<
i ~ ; 6 . . ~. i"- ]"" . . :-- ,
· ·· ····· I@н

rиn Мфnil cn.nlCl>il IВI11>Iвп..Ј ~•• Д/l-дl

1=1:;-:

13 ПјЮјскroввњс чи не орактсрнстнке преов..lађујуће врсте саобра
ћаја уз 1 1УНО 11ОШ1"ОВЗње захтева друПfХ видова. а пре свега п("шаК8 1I
БНUИКЛ I IСТ3 . С вн ТОlCDв и се пресецају у једном II И 8О)'. Та вpcrз путе
ва кзp:r.ктерИCnlчна је за

npHC1)1IHe

и саБ НР llе l1утеае нижег значаја

( ПП-.'I , ПП -п , С П -п). а заВИСIIО 011. саобра.ћајног оптерећеlЫ. ~ory
ћа је примеl13 11 КQ.1 ФУIIIЩНОНал н нх ти п ова еп-р н ОП-р.
Клас ификација по 080.\1 "'PlГfePIJjyмy по правилу С!: усК:Нt.l)у

је са функционалном кл аСИф И КЗUl lјом н један је 011. ОС II ОВН И Х ре
lултата саобраћај ltе CТY.'l llj e као ј ед не 0-1

OCII083

генералног П_1з"а

путне мре же.

4 .4 .2.3.

К.lасифltkација према усnов нма теренв

Вош-радСКlI путеви lUIаснфикују се 11 "рема то пографскнм
раКТСРИСТII К8Ј>1а терена у

II("IIOCPCAHOMо кружењу.

1(3-

за преЈ1 ИМИllар-

110 Q!1 реl)ивање k8рзlCТСр3 терена корнсте се попзатсљн ПрllКВЗ8НН

у табеЛ II

4-01

е ДА

овог прклога.

Табе'10 4-01 : г1QlШ3атеЉU :10 npc.·IILI.IUHUP"Q дефUНUСОње IШрйџnе

С~UIШ

4-05.- Оnumlll )'Сдовll nове:1UfЮ/ЬО Фующuона.1Н IIX mUnOfJa n)'тега у xlljepopxujcKIl.~peђeHy путну .1IрежЈ.

ри терена.

~1. 'H'""': ~I pI:Ј.111и на 1.000 m с,.:кто-

:5 so 111

SO - I~Оm

:!:ISOm

Осн овне манерске к:арактеЈЖCntКС функционадннх класа при

j~
нantбnU'lIIа

~ 1 : IO

казане

1: 10 - / : 2 :!:1 : 2

КОltaЧlIО yтвpI)Hвaњe I(3рактера терена дуж трасе и ПОД.е.lа на

1(3-

pai-..7ерНCnlчне деоиице ре-3)'.1Т8Т је израде гснера11lЮГ пројекта пута.

4.4.2.4 .

Класнфикацнја према карактеру

саобраllајних токова
На јавним

88Hrpa.;1CKHM

П)'ивнма постоје penanrвно незави

сно од ФУШЩНОllалне класификације, раз..тIИЧlfТМ карактер" дом и 
н ирајућих саобраhaјних токова. пре свега по учесталостм своје
појаве. Разликују се трн арете путева по караперу саобраћајннх
токова, као urro је nрнпзано у табели 4-02 ОllOг nрнлon'l.

r:y

на С-1ИWI 4.()6 ОВОГ ПрlUIOГa, зајe.:uю с генера.1НКМ СЩНОСОМ

r.t.Э.ВННХ Н crюpe..1111tX ф)'lIIшија пyrз (тэчка

43. 0В0f" ПРИЛ0r8), као" ре
3.2. oвor припога).

.'IЭТ1Iвннм учешћеJ>l ОСНОВНIIХ функција пута (ТЗЧJG1

Најдужа пyroва ња по правилу се одвнј ај у иа највншнм кате
roријами ДlLJbHHCКOГ ПО8е3НЫња н постепено ОПllдају.llО најннж:нх
8pe.D.НOCПI на приступним путев н ма, наравио вJIЮ да је путиа мре 

жа уређеllа у складу с претХ(U)lО нзнетим пра8И!tнма повезквatt.a.
Саглас н о npeтxOДlloN 3ЗkOномсрно најв.еhи проток је на вишим

ФУНКU1l0нanН1IW "'lвcaJ>la путева и на њнма се 3аХТ"евзју највише
woryћe брзнне kpCтaњa lIOЗиnа. Коктрола приctyПа путком пО1езу
(Деоннци) вншег фyt!кциоиanilОГ типа је предуслов за остварење
3аХТе83ног квалитета протока и одр*ања потребних брзина, па се

Број

8·jYJ1 2011 .
I'P'I)[.'I.Y"C:IIot: ОПв<Јрујс Н3 ОгрЗIШ "С IЮМ броју paClipcHllUil у1 про
nI' С3Н11 P'tT;L\I 1I 8рс1)' "р;пећ " .... са.1ржаја IIСКЉ}ЧI I 80 "'-.1 llOТребе
""Р"СIIШ,":l I1 УТ3. Н а rt)'I~II II Ma '111"'(:" ФУIIIШJlО+I:L1НОГ ПIIШ ( н пр. на

5 . 1. 1. 1.

,

ЈХ11IQС I Ю

,

Мlt HII \' aJ1lli1 .

'"П

".....

H:tllr p 3!1~'K(H ,,)та КРОI 1I0 д rу·,је

" :1 с 1.'.10 3

нр ,tt.УIllШ\1 1 1)'ТС81I М3) MUl)hl.' j~' ' 1;1" 11 llOјс."II ШЧ ' Ю fl[Ј " I(ЉУ'Ш Il3'
I!.I.' I IBI I'I ' ... .\

ЛI.'ОН!!II:!

2 15

50

Д<.'ОII1Щ:'III<IШјХШ\:Ј.11 Г 1I~'1'a крт lю:tру·tјl.'

11.:11.: .... 1.:1 \1\13

.10МШШНl·

" У ФУII КlU lју lIOI1еЊ.1 I IPO:HHIIIIX (\IC~YII;\C\:Jt,C KII \ I 1 .I~JJ~1 11. 1Iр.;"11 IXI~"
"1"'llIIlla. 11011<: II',,"Ш"': 11)'1 111.' "pI.' ....... 11......: t>II (11 JllUJ'llн tlш.<I'IIIII.Ћо.>р.'l I~ј )
~' IIi!III-pa.:tСКII .\1 11)1С" (C01" ..... 5,IJJ OНOI' I1рl t:югаl. T1IK8I: :tCOllllцe "мај}
ДОМllllаlПIIУ !O-(С1Ј}1";КС:М:")' ф~ IIKltlljy,

11;1l')

~ на.·L .......шОсll1

) "JX1B.:b(I' t;I

!tl.'фllllll..:аIЮ'· "р.:'." а.ЂlIIlIIк' т раlltllllој 1U1;1~'lIф llК;lНllјll ")'Тен.1 (11)'1'11(3
~.4 ,2. 1 . 0801' "Pl tIТOГ<i). 1l.I:JH"Ih1jy се 11 пpt)ј..-ю)ј у 110 r l l"<lUIl':Ш М;\ 1:1вall'
rp;l..'К"<: "Ућ'lI{'.

\. ТJ I \I

111'1'{_ ~'e њнхOll Ш\:КI:.t..'3ј У Щ)(Х:ЮРУ 11

fipt"!.i

p:ICIo.-р

\:111111.3 ycto:.~a1J)j..- с IIa.UII:·Aoo;III1\13 'Ја Р:l1IlОј I1реЗ\lеrног 1I<11.'еља.
Та 8рста !1('(J1I1I1I3 со: 110 1I(Х11111!1 )' iЮ.l l1 к:ш С:l,l ржај а lI асс:Ы1 11
1IC1'ORpe\l(:11Q rЮeзОеђуј~ да се бу;tуlill раlвој lIасе:ьа "е OC!IaIЫl lIll_
РС1ПНО на ту ДI:ОII II ЦУ ннт" да се )'мањује

KaamlTeT YC:IYI"C "'Opll-

clIIIЦlj Ma I13Нrpa..:tсIlЮГ пута. У 'I_l а НСIЮМ ЗОЈ.)'.\l енry почетак " крај

т3.Кас деони ц~ IUређује се СПШlO1I 3ЖОМ пресека с граНllllа."а

n.1a,

на; eвeнтytL1Ha промена II000еп..-а.

110.1-

"СТ "

113

Itfll.1H

крај а

lIOOlllllle

мора се

..

саглаС l lOСТ )"1Iр3!! ља'l )' п ре.'lмеТllе l\"ОIII III~ .

Та врста деОlllща IlUнградсlo.'OГ "у1'3 н а по:tручју насељ;! К31":lК

В Е ЗНИ

lеРltстltЧllаје).l Вllше ФУIIКШIOIlа:"III\' врсте (ве 'шlt "У-'С8 11 П П , .'.13-'1>IIIIС,,", I ")"'('811 Д П ); ОЗСТ)'lIа I Ыl 0,1 оlЮГ IIp3BIL13 MI>I:' ha су са\ю "<1
tIОДРУ'lјIIМЗ са

8\'hll\1

IIзсеIЫlма(Т3'It.;;1 ~. 1 .2. ОВ(1Г "1' ''.'101'3).

Сш.:а4.(Ј(i " nr,ЮIlIft' II..TUlfepcl.."(! /{щ)(жmерltсmш.:е r/lJ"НIЩIIОllаЈНlIХ
Itllm OfJO ЮJl,.."адсS.:'tf n)'IIIefUl.

Број 1I рита м раС ~1>С Нlща је 11 реДУСЛО8 ХI'јсрарх" ј сIo:ОГ
ња П)'ТНС .\lреже (таЧКI

4.4.3.

ypcl)e-

овог П РЩlO га). СУШТlШСIiIl 1:.1C\' CIIT

IЮнтро.лс 11РIК1)'113 КЗ0 11 сре.1СТ80 ~lбеђсlьа '].3xttl:l3.ltor K8a.l ' rтc

та проток:. 11

nOTpe6HIIX

БРl'tн а ICрстз њ:Ј ВОl 11ла. Стога се нај вн ша

гyCТIН Н1 р аClt:РС l1lща м оже ДОЗ80.1 IП II Н3 IIРIlСТУ ШШМ

")'ТСII II МЗ са

сталН I\.\( " ооштра ва њс.1.I ус.l0ва car.13CIIO 11Ор3С1')' ФУI I К ШIOЩLJIII ОГ
ll lачаја ПОТС)а ( .'I00lllще). У uеЈlOв итој П)'lиој ... рсжи н ајвећу ЗУЖII -

11)' по npaBIL'1Y и мају

OCllOBlle

nyrelIll

иајНll жег ФУН КШIОЮlЛНОГ

ru lla.

11.1анерске II'3ра1ПеРИ СТ Il Ire ФУШ:UНО l1ал llll.'( fШIОIШ

путева Ч ltl/~ осн о ву за !l.С фllНll сањс О.:lн осз

спl:l3 о

nyra 11 насеља. О:ЩОС IIО
npaTehll M садржај и ма 11"30 С.1С.~l еНТlI ма IlOсе6ЩI Х фУII КI1IIјз

II )'ТНОГ пp<t lша (зеошще).

5.

ОД Н ОС ПР Е МА Н АСЕЉИ МА Н П РАТЕЋI I САД РЖАJII П УТА
I1 НЗ Il8Iшуа.lI1Н 811.10811 п утног саобраhаја ( п ут" и ч,, " аутоЈ.Ю·
ТСЈХ."Тllа ВО:ШЛI1) једнн " нуле ytl1Yry од врата .:10 врата. п а је

OILlll.

раш\Онман од н ос међуградских (8анградСКIIХ) путев.а " насе:ъа
о;] npcc)'.!IlIor lIIачаја 1::1 ),",)'"IIУ саобраћајну фУНКll llј у 8311 градске
11)'Тllе ~'I:М:)I(е 11 Ф)' Н IШ IIОНII С3 'ЬС НI1ССЉn у CK,"l3..1), са ЗЗ:nС R:'I II IIМ HII_
В(Ю!OI К 8ашпетз . С з.ругс страIН:, npaтe llll с а,1ржај ll 11 )'Та којll "м ај)'
С3МО IIОСpt'зн)' саобpal'lајиу фУН КUllју, та,,-ође "Јахтевају да се УСIUIЗ'
.1е с ФУНli:ШIОllа.1НОМ lUIаСllф ll к:tUl lјО\l пута краl број
0,1стојања одре ђеН IIХ Врста npaтe!l ll x Са.:Јржаја.

5.1.

8 а н грl..1С " И

11

РС.lатнвнз

nyTf' 8H " а 11 од Р~'чЈУ н асе.", а

П ојмови ја8НОГ пут:. ван насе:ъа

11

у насс.",у озређСl1II су За

KOHO~' о ј авним путеВИ .\lа (~Сл}'Ж6еИI I rnаСIШli: РС', број 10 110511
123107). у-' раЈгра Нlt чење п рава н обаве за управљач а ја вн ог п yrз и
1I0кa.ЋI ~ са:чоуправе.

B attrpa.!lC KII пут на nодр}"Iју насе..-..а ПО npaBII.1Y има два
основна lЗдатt.:a :

- о&1бедltТII Кl)IIТltI 'УIПет l 1ро.1аЗIШХ саобраћај l lШО; IОlФва УЈ
заUП1l1У II ВIIЧ IIII Х салржаја о,] Hc,"aTII 8H II.'( )'Тl l цзја II)'ТI ЮГ саобраћаја;
- омогуh ИТlt бр)О
кој" I l!O-(ају И1вор IЈIlН

11 ефllкаСIIО вођсље са06раћзјн н х TOll'OВo1
111Ut. у нэсељу р3111101IaJIIIИ .\I 1108e"Jl lвa l bC.\I С

"YТ HO.\I Mpe:.."O~ нзсел.а.

5. /.1 .

Врст!: Ш'lIlIlfI/('"lfll?Р(Ј(k"'I/Х "уmе611I1(' II(}()ручју '/(/('C'.ЫI

rpallllua юк:е,w o.1pcl)ella је '-раннцом О.'lro1:lарајућ~г 1I.1allСКОГ документа. ДеоНlща I13Hrpa.:tCКQf п)'Та у tlО.1ручју насе.'Ъ8 0.:1ређена је ста ЦllOllажамо пресео деонице пута и граИl\це О.'.l гова,

рајућсг IIлаll В (С.1I1К8 5,01 овог I1Рllлога). Раl.1l1кују се ,11:1С, 8рс1С
.1еОlllща l:I311rpaдCK It X путева: IIСОНlща "Р(}I по..ЧР)''1јt' Hace:ЫI 11 део
"нца 11pКl1aгol)eHa 110треба.\lа "асеља .

ДСОllll1l3 АЗ l1 градског

5,1.1.2.

nyra

Ilp ll l1a rol}clla

110трсба \l а lI:'1с,:ља
Почстзк

11

~'Paj деоll lt "С н.1 I1 граЖ'''ТlI' 'I~T;I кој а ј\'

11PII:IiIlI1I)..:,

"а JlО1'ребаЩl Шlссља ( lII lр. Шllрll ко.:Ю1Ю·ј, ..1 1 11111јс Н Сlаlllще јзн,
"ог гразСIЮГ f1рсвоза. БIЩIIК.l I1 СТl I , ЛСlUашt. парЮIр3IbС. светЛОС llа
С IIГllз';ll1l::1llllјз 11 сп.) одређс"" су стаШЮll а:",,"3М;t !Тресска с I1!laHIIра1lИМ граНlшама ~'ОН ТlI НУа.дlЮ ypOall 1l1Oaa11 0f по.l р)'чја . 0_1 11 ОСIIO
грађс8 11 НСIЮГ рсјо на (СЛ II ~-а.

5·()1

nвor "P " ,10г.t). Та к ве део НШ I~ су

ДО.\I Н II 3НТ " О )' ФУlIк шtјll I l асе,ъа

11 у lIa.:vl~ЖНОСТI I су У" (Х1 в,·т.а' 1 3

rpa.nском ПУ"IОМ мрежом tюјll је .1)~""'ЗН да СВС заХl\3Те )'с.зглаСII с
УПр3WЫ1ч (' ы

а.3I1ГРа.лсtroМ

11)'1110М

мреЖО.\!

саrnасно

а.л.\IIIН II I.-тра

тн вној кnаС ll Ф II К8 Цllјн " )'Тена (r.t·lкa 4.4.2. 1, овог ПРIl.l0г.t). С ве
npoMCII C г раlllща 11/ 111111' фУ"Кlнtја ДСОНlще ПР llлаroђ ('не 1I0трсбам а
IIЗСt'.Љa ,,"Ојс .\I огу УТlщат11 113 rтlЮЛ3111 е токове O.1~ђCHOГ пута 110,1!Iе:.ку саrnаСНОС'Т1Ј управ:ъачв О.1рсћеllНМ ванrpaлСКII .\I Л)'ТСМ.

Та,,&' .1COIl Il11C планнрају се

11 11poje..-ryjy

по I1paBllml ~la 'Ја

грааску IТУТ"У мрежу.. Кара"""":РIIСТIIЧ Н С су за нaIlГP3.;1CKC п)'Тс пе ко
ј " СС )'ВО.1е у l1асељс, ОilНОС I Ю п орез 'Ј:1Л;tТК3;Щ t'16e1бсзе "РОЈl аll1е
11 II1RорнoIllII.ъне TOКOIIC. OIlC IIмај)' '1IIItчајll~' ФУНli:Ullју у крстаЉII
a"-ТIIIIНОСТИЈ.lа )" насељу. Кзра"'СЈ)IIСТllчие су 13 НIIЖС Функ
Ц1101Ia.'1HC B~ (сабllРIIII lI)'1eBII С П , IlpllC1)'I11111 "УГ':!!II ПП I , а у
BehllM наС~ЉIIМЗ таквс ДСОIIIЩС се "огу Ј38fПII 11 КО,} ИСЈIIIIХ ( ПП I .
алll 11 .за.'ыIIскIIхx rтYТCII:I (Д П ) с реЩIТIIВl10 \lUJ1I1M IIII1'<:Н "IТПС1()\I

)Ia I1

про.:tnЗlIlIХ 10KOu.:a

11

ДОМ"IlаIПI/IIМ 1I·I1ЮР" II WШIЈI.IIIIМ c;-аоораhајсм .

5./ . 1. Ilml('ШШ'I/>(' /lщ ..... 1><, /1

шllt'1,щЈ(,Ј,.·,Ј,· nYnl<1

ГСII~ралlНl IIрIl(1)'П о..tlЮI:) саобраl'tајНIIХ lСЖlIlII Пl1l 8аllград

CJ.ur 11 )'Та У""3Јује "а две MO'1'1I1101:111 : н.uf)ell.c aa 111-pa.iIСКОI "ута "РО"'

216

Број

ГiГaСНИК
--- ;

50

В. ј ул
ПР liпћ l1 СЗ:lРЖliј ll

5.2.

IЮ.:l.р)'"ј.: наС(,,'I.з. 11.111 ПfЮ.';lЗ<l" 8.;НII1>;1:\С,,-ОГ 11)'Т3 КРО"! КQЈПIJНУа.Ј1tlO

113 1111111.'11.'''"'1:<

2011.

IЈ уте uз

11 '.l rp,IIjCltO ' Ю.'lр),·,јс (rpi,tJt,'1I11I1 CK II p cjo ll ) Н:IССЉ3 . У проом СЛ У'l ају
со: o.:ie'Юl:tl)јс lюсt.-б113 lIС)3 (н.111 IIС1":) с IIУПIQ\I мрС'жо~\ ЩН;С.l.а. а

v

!lруГОIl случају .!l<:ОIll Щз. 1131IГР:ЩС"-ОГ пута у 113ССЉУ се 111'11:1<1''0-

~аlШ tlО трс6а,ш II:ICCJbil 1I IJOC1:lje лео ПР II\l аРII С градске 11)'Тне мрс
же.

t 11.:111

2.3.2.

11рlНIIIIIII tJ..1ЖIl 11 "ј;!

1I000'c(ilta

c<lou p aliaj l Нl "II:ЖII шта (Тач ка

ОВОI " IIРlt :Юl-а ) у СКlI<lЛУ " 1I.I I .'Ю8I1 ,\1 релаГНIIII I' .'.' ЗНil'щiсм у

ОсIlOlИII\

UlI.'bC!! 11 градњс 11 CKcn.lo:rraulfjc путева су брзо. 11011 УЛООIЮ KperJIbl' 11)'1"IIII Ka 11 терс-rn. IknYIbcIbc
Тl I X LIIIЉСlI.l НС Ј.з IIlI СII СЗ:-'IO О!I kapa ..-reрIIСТI lке тр..lса 11 р3СКРСllllllа
као ОI:IЮ!l1НIХ e.~I.'M Clla·!'[\ 11}'1"3 IJ.Ch 11 од OCTa.'IIX ф)'IIIШ llјз ( IШР . 011.1'-

)'"1,11<1110.

бt:збсДlЮ

жаК:l ње пута. Уllра!l..ъа ње саобраhајсм_ .'Ојтне II1tтCPBc I 1IL 11je, Сllзб

1IС.10.\l ('IICTCII)' саобра lшјllll Х тежItLUТ<l. Гell~'paJIJНt IlpllC"I)' 11 Одlюсу

Лt'вање ГОРIIIЮ.\].

1 шесљ;! 1I t><щ граДС IЮГ пута 11 P IIK:Il:1I1 је 1101 СЛ IllJ\l

Јржаја n'з1111Х1дtког пута.

5·()2

0 8 0 Г ПР 'ј ·l0га

11 "\011:1 111 1'<1 {'С н а "11НJ'lajy саобраћзј 1101 ' ТСЖ IIIНЛI . 0.1 11Оен о 'Ја

1111

11'::1 11'111-

Iшс ељэ,

YC:lyre

КОРII С IIIIШI.\lЭ IП;I.). ОДIIОСНО пратсћll Х са

Ос I ЮОII :l l!Одела r!О.1ра'умеl'lЭ са.:хржаје lюј ll .\ш се обезбеђу
је ФУl l Кlt llја 1 1 }'1а (ФУ IlКUIIОIlil.·1I111 садржајll )

садржајl.' 1а Јадово

11

!ЪСЊС п отреба KOp II C НlI .." пута (сцржај ll за потребе

KOpll cH IIKa ).

фрl .... u IIО ll з !lнн са.r.ржај ll диреt.'1I 0 YТ II'l Y на у . . уп не I:КСГU10атз

UlIOIIC услове . а са1Јржај ll за п отребе КО Р" С llи ка , осим
rIOCpi.'DHO .10 ll рllllOсе безбеД II ОСТl1 11 ),лобносТ1l вожње ,

тога ило
предста

вљај у извор JlO,lilТ l lOr ПРllхода за Уll рављача п ута н могу Б ИТ l1 раз
вој ШI јlO,1СТlНшј

3<1 f1JаR llтаllЈIOИО

ПО,'1РУ'lј с П)""1"3.

(Р'I'IIIЩI/Ql/а"lJl1I "1)(1111('" /1/1 садР:)I(:Ц}1I

5.1./ .

ФУIIКЦIIOIIil.·!1II1

објеКI С чија је

IIp:tTehll с адржајl l обухsaТЭЈУ све С.1}'".кбе 11
OCII08!ta IшмеllЗ о..зржа ll.11Ье 11 маље оп рав кс пут

IIIIХ ()uj~'i\aтa 1I eJICM el1aтa. као 1I I!ратсћс сеРВ ИСllе опремс . Та група

IIратећllХ са~ржаја УКЉУ'lује

С.lужбе I I/ IIЛ II обј екте nотребll С за

11

"'О Н'IРОЛУ Н )'Ilраољзње сзобраћај ем
Cll1~'(I 5-П]: ['1!II1!IHL11II/ ОО/ЮС ваllградско.г 11.'"111(1

11

II(1C('"./;(1 -

СlIООР(I

//(/}III/.I: 111('":)11:11111111(1.

[IY!,)'. ФУll КШIOНал нн СЭЛР

пра ЈЈlIЗ

(Hllp.

БРlllне IIOЗ I I.~а, I I РОТО'IIЮСТ. безбедност

11

С1ll)'РIlО",

саобраh аја. удобност BOiКЉI: итд.).

ФУНКШIOНа.Ј!Н II Il рате ћl1 садржајll обухватај у

ДаљШIСЮ I Ј1)ТСIШ (Д П -М, Д П ":I) 110 11рЭВII.1)' нс ЩХШаЈС Iюн
ПIIIУЭЛlЮ I13грађено
саоорэliаја

113

жај ll ДIIРСКТ1l 0 YТ!! 'IY lIа све б llТlIС ус..,овс е КСI I_10атаuијс п ут" ог

nO;IPY'ljc >бог IIIП':НЗ IIВНIIХ то ков.Ј даљ llll С IЮГ
(11pt:" CBl.'r·a П'pi.'1В;I 1IQ111ЛЭ) 11 ].1ТО што HeГ3TIIКHO )""1"IIЧУ

CilC.1CrJe

Оl:llO Вll е

rpync:
-

базе за о;~ржзвањ е

11)""1"eB.II

СУ коМ/шеКСII објеката у ~"(Jj IIM a

'Iа ОКО)llIll ),. Ако се 1эква ш)Т~э IIЭ:-'IСТIIС УС:IС'" велll ' IIIII С I ЈаССЈъа

се смеш -rnју све слу..кОС 11 опрема за З IIМ СКО 11 летње О;:Јржава љс

1I!IIЛI! ОШТрl l .~

1 1 ута:

lIPOCTOPIIII.'( 11/11.1 11 ТОI Юf1JафсЮIХ ограllll ' lеIЫl. npllT3KBIIX .ilСО IIIЩ3 потрсбэ ..... а нассљ·а првенствен о lЈО;:Јра 1Y"le1l3 YBOr.eIbC !1()}lаЛIII.'( IЮЗIIIIХ ,РilЈФ 1а D0111 1Ш ј а ВIЮГ гр:1дскОГ
11ревО"Ј.3 УЈ 11УllУ ЗЭ ШТIПУ I I СШЭ·НOI .'( 11/11.'1 11 БIll Ill КЛ!IСТIIЧ К II Х крета
ња у ПО.1у,..mО~1 11 ПО I IРС' ШО М CNIIC.'1Y·

JI;ll"Oђа l'lЭЊС

у "раВЉ.ll ње

сред не IlIlТcpВCllUllje у С.1У'lзју

-

У" ога .lСОНIIIIС I'IЭIIГР,ЫС]о,:О Г Ilyт a Ir Рllлагођ сн," I lОтрсбама на
сеља у Ilупюј

11pll Maplle

"lрСЖII 113СС.ъа 11.1 1~ ФУII К ll lI Оll а.o1l111

градске

11)'1'111.'

\lp e-AiС

КОЈО ."

се

1 1111 .аСОIIIЩС

ЈШС,"_ъе П ОВ'"ЗУЈС с В,III

ГР3.1СКII .\ 1 11~'1'e:-'1 ДСфllllJlш е се саГ.13СНО ФУII КШ ЮI I а.1111IМ IUlЭС ll ф ll '
каНllјэма ВЗllгра..1СIЏ.' 11 ПрЮl арllС I-раЗ скс П УТIIС м рсже (C:lIfKa 5-03
оЈООГ

11PII!101"), OclIQBlle

ПЛ:lIlерс кс кзра ..ТСРI I СТlI]о(е

rpaJlCK II X 11

Гpa.:JCKH .~ 1 1)'IСна обухвзтају I!ДСII Пl'lII е кр нтсрllјум с (.1'у·,к llllа

1011311.>.1.

8<111-

11)'-

110."

11 ф)'НК
'1'<1 ..'0 да се ПОJlПОВ3ЊС.\I П рlllll1l111З 11.1УСТРОВЗIIQГ
11<1 С: I IIШI 5-03 OвO l ' 111'11:101"3 у IЮЈ1аз)' обе·.s&ђ)'је ФУ IIIЩIЮllaJl lЮ рс П)'Тll е мреже.
!1аП IIНЮ усаГ:I<1Шl.'flа вna в.ЈНградске 11
IlI ЮIliL:IIIЩI IIII ВО\'

саобраћзј ll обухвата слу..кбе за

lI all,1aТlI

1I0pe.\lehaja

саобраћ аја:

II )TapHIIC је Сllе l.JII ФlIчна за путеве С K01olepЦlljaJl 11 обухвата СЛ)'ik-бе 11 обје кте lЈ3меЊСllе ПРIllСУ

С КС l1лоатаUllјом

пљању. обраДII 11 ..'ОIЈТро..1 1 IнаЛ.1are:
~ а)"Тоб~·с .... а стзјаmшпа су lюсеб llll Ilр:пе hll објекти ваll
f1JЗДСКОГ пута само "а ДСО Щil\ам а где је ОРI'аЮIЗОIIЗН

С КЈI п реВОЈ аyrоБУСII:-'l а у п р"гр3.дСКLI
~'ОЛOfIOЗ

11ротОК. БРЗlllta. КОIIТРОЛ <1 nplICТ)' l1 a, IУСТlша Р<1СКРС IIIIIШ .

ђ~.кllllа у M pciКll) IIp"~lel!..el l c I Ш раЗЛlI'l IlТОМ просторном

11 KOII1"pO.'III

lI адј·.1 еда lЫ' ОД Оllјања сз06р зћзја. Уllрављање саобраћај е,.. 11 lIегlO

1I

jaBIIH

1II11 В1j 

а обухвата 1l 1AвojClt

nO.'lpY'Ija,

л p<'lС"Т О Р З:l. цсt..":! њс :

~ II рО Шllр е љ а ( lIII Шt') за Јауетав.'Ьоње ВО] К.10 1!ЗВ311 l1РОТО<I

IIIIХ

11,"

BOJltll Xтрака

11>1 tl<IЖllltjtIМ П УТНl IМ ДСOlIIILшма

траке (тј. В3Жllltjll ДIЮ11>аЧНII

1])""1"1.'011 11

rJIe lIe.\.Ia заустав-

Вllшетра'llIIl путеОIf ОС II М

аУТОI1)'1'С IJ3) имају У.10ГУ ДIIСКОIIТIllIуа.'1не зауста вис траке

11

КОР ll сте

се са.\1O у С.1у'шју IIЈIIСIЩ.1llе потребе (нлр . квар на ВО"Ј IIЛУ).
6азс за олржаsaљс

11 l1ell11>1I

КО IПро.1 С

11

управљаља оргаЮI ЗУ

ју се та ..'О да llOКРllју иСnОО l 1l)' пут" у мрсжу. Постоје два ОСl10виа
К(lI1цепта:
~ мреЖlI1I КОllllе!П Одр ж аВ ЗI Ь3..

•• •
•
•
•
. ••
,.

ClII ~'1I 5-ПЈ: 01111111111 щmlllfllll 1/O/fe.;IIIHGIhll IJ(IЊ·IюдсЈ.,·е 11 "fX1rk.""e
IIУIIIЩ' ,I1/Је.Ж"(' С(I.~1lIClIf) ()(\">ОIЮlюјl'ћILII ФI'IIЈ.,·ЦlIона11lЮI
,,:,таСllфrl""lI(lIја.lfU.

љује се 1а мрсжу путева до

11, C I1-1I . С П -Р .

"'Онтроле

ll pocTopllor 1111803

11

В П -р ). што ]."UТcвa ловољн у !1О1сшнј убаэе

у теЖIШГГУ 1 1O.1РУ'tjз ;lIIреКТIIО ОСДOlЬСIIУ

'IU

пут

11 uel1тpa
perHOHiJ..,1Hor ДО.\lста;

~ Шlllllј СКII концепт одржаваlЫl. "'Оllтроде
мењује се Ја д3!М I IlСКС путеве (ДП )

.\1 ):

Ја аутопутеве

1I

KOIIЦCIIT јl.' обавеза н.

IIOllchll

11

11

упра!l..ъзња ЛРII

ваЖНllје ОСЗIIС путевс ( 8П

путе!!с за БРЗl1 моторн и с аобраћај ЛllllllјСКII

3 свс

ФУllКl lllје се обј еJIIlљују I lа щ.-тој локаЦII

јll Ilе33811СIIO ОД ПОЗе.'lС обавсза

TO~ СУ

yn рав.љањз пр"ме

peГllOlla (ПП -л, пп -

11

оргаllНзацноног устројства. Пр н

КРllТеРllј)'!>IИ юбор3 ЛОКilUllје захте ВII олржавањајер

се pllДl' о мањс фЛСКС ll бllЛllOј

IlIIOIIO CJlожеllllјој

11

објСКТIIВНО TCXHII'IКII Н OpГOНll3a

слу..кбll .

НаП.1ата јlутарнне, аутобус .." cтajMIIWтa

"

IlроШllреља (НII

ше) за заустав..ъаље возила су објекти слеuнфtlЧНlI само за поје
дllHe llOгезе

IUИ .ll1

ФУIIIСШlOlIМ ll е Тlшове путева.

Веза

између

фУНЮ.lIIOI IМJIII:< ТIIПО83 лутева и одгоsaрајућег Функuноналног
IIрзтеhсг садржаја

Ilp11K333113 је

"а СЛIIUII

5-04 ОВОГ

прилога.

ГЛасник;

--

8. јул 2011 .
ВРСТА (ЈуЈА

~

ТНnПУ1А

ја

•••

,-~

С Т.uAJ'ИWТ'"

о

...

:0

"""'"

,.
:
.
•• •
о (

о

5-04:

ског во!'!а) II/ илн кафен).!а ,,'Оји

..

:Ја озржава lbе 11ута с
каП3Ц1ПC'fII М3

Пратеnи СЭJIржзјн

33 потребе

pa:lC

TOКO~ Il зјоптереhcиијllХ месе

н то У часовима када је lIај И11теl13 11 8Шфl саобра!'!ај . Ha.llOP 11
одржаВЗlbе евнх паРКllрanllШТ3 ј е '!Овреме .. 11 Cllpo80.1H га cnу».-ба

I7IU1Щ nуто.

/l(JnlpeQe

11р.:.:13Х

IIH,

]3

ПЈЮmе11ll сtlдp.жuјll:Ю

JI

бнло

ОflреМ IПИ м аЊIIМ 11ро.!13вннцама (нпр. lI o"-ретне щхuаВНlще сеЗОII'

ФУ"КI/IIOНlшm IIраmеll11 С('l()РЖ'(l}lI пута зшшt',to од

5.2.1.

П1l10ве:

110 жеЉII. llaplillHf 1:I1 ' УТНIIЧ""('
аутомобl UlС ра:Щ80јСII је 0.1 11ЗР"-:ll ll га 'Ш rcРСПlа 8О11111а 11 аутобусе
KOjll се Шlрюtpају 113 "стој I lОlIрlШIII11. П3РКll ра.111lнта с{' OIl pc:loI:1'
ј у ШlтеРIIН~1 ТСЈIСфоН(НI.t. сзнItТЗР1НI М t1!)()ctopllja:lola. 1ID.10M ]3 Iшhс.
113НОII:1о13 с ryP" C'111'1I0IM 1l1l1РОРМа1щј амз 11 М3Њ IIМ урсђе l lЈIМ по·
IIрШИllама ]3 одмор . Тај ПI/I rтpaтcht'l" садржаја '"'Ol)'hc је долапlO

o .~~~

• """'"

11

l1 а Р КНРI:IНШ ТI која сл)~.кс Ја кpШlо: з:uр~"3ван><

(15-30 ,",IIH .) 611ЛО 110 потребl',

10

Ir)

1а I lотрсбе

На OCIIOBY ФУIIКШlOflаЈ1НIIХ KUp:!""CP"CТIII((l пrютећll Х садржа·
IIОТЈХ.-бе IФрИСllll1aI јlута М ОI)'ћс j~' ДСф ll Нllсатl1 1:.'Ic,,'1chc Фун,,-:

1)

{8} • ..o..-~_""- C._.~A"_~""~'_"''''''

Стmш

tt paTe hllx садр ж аја
KOp ,l cllIlKa пута

Ш ЮНаЈ1IIС А!ХТе

~
"",...... ooool! ~ ~ ~
н."''''.

13

2 17

50

К дае ll фllкаЦllја

5 .2 . 2 .2

~

(СП)

(П П)

Број

nlM

што је могу ћс да ПОВРШIIIIС

11 cTClletty

Оl1ре мље lЮСТII pa3J11I,,-ују сс д ва ФУIIIЩIIО

l!ал иа ТlII13 паРКllра.л llшта: П ·I

КUРШ:IIUКQ

2)

~"ОРIIСIIIIIo.-а пута обухватају све

8311 "'0.10110-

буду уговор"а обаве}а заКУШl3 ПIХЩIВlllще 1I /11 Л1ј кафеа . Према

ОД:lol ОРНШl'а

ка (3(},,90 МII II. )

11

П·2.

11

по.ара1у",евају .lу.кс ]3дp~"383lbC

К<>pIICHI!'

1I .\l3ју p:!3.lвoj elle П ОВРШЈI1IС

ННЧКIIХ ВO)II:)3. аутобуса. тереТllII Х ВО]II.1а

33 Il3рЮlраlЬС 1 1 )'Т'
11. 01":0 l1остој ll потреба.

ФУНКU11јс Н објекте који треба да О&:Ј6е.дс безбедЮlје и 1«)~lфорИllје п утовэље. YТltиaj тих С3.!lржаја на ПОК.313ТС.ље СКСIl1ЈО:mщије
пута је IЈОсредан у НОI1I СДУ безбеаНОС'ПI, C"ryPIIOCТH н удобll(~И

ТУРIIСЈМЧIiII Х возила. Она Са.1рже све проl1'3Щ~ паРКlIра.mштrа К30
11 до.'щ·пю j3BH II 1'CJIефон. ОСЈЈеТЛСIЬС. рестораllС. ПРО.1аВ II IЩС. ка

у току IIOЖње ( н пр. O.!L\lOP 8О1ача), а,,1 Н истовремено ТlI садржаЈН

е11 )3 :чањс ус.1УГС It Оllравке. с.10бо;I.1I С IIОВрШllllе су I'РСПll ll l)eне
за оо.м ор 11 краћ у peKpeaUHjy "'OPII CH IIKa пута . На..'1lОР 1I одржава·

отварају могуЬност остаарсња днре),"ТННХ Пр"ХОllЗ

11

м огу ПОСЛУ-

ЖИТИ као ПО,1СТИllај развоја нспосред.ног окружсtbа.

5.2.2.] .

ФУНХ ll lI о н аnни тнп

правца, .'10 К се
пута

н

УС.'1)'ге

Пратећli садржајн за потребе roPIICIНl),ll I l yrз се

oprallH 1)'jy

оп . р) у путној мрежн, док се 13 ФУНКlIионад .. е типове нижсг HII·
&оо ( ЛЛ ••1, ПП·п , С П ·п, С П·р е веIfТУ:1ЈIIIО ил.р ) ПОДр33Уlмlева дз
корисннцима пута стоје на располагању садржаји lФјн су формн,

13 пoтpd)e ЛОU.1НОГ ста"овниllJТ1la
nyro.

у l1'aдCKII~ Il/ttЛlI сеоским

насељнма у ш нрем подручју
ВРСТА

fJY1A

_.
-- ...
''''''УТА

~~

~ ~

,...."

"""'"
~"'"

Слика

5·05:

,(ёni'

"mп)'
ПП-П

О
о
о
О
о

пп..,

~

Cn..1 Cn-P ."..

•

~

CIlC

11

ayтo-cepllll

оста!lе површнне :IoIoгy УI'ОfIOРIlО рсГУЛl I С3Т1 1 са

Ь ===-

и нивоу простор"о г р31дll3јања раз.1l1кују се два ф)l1IiUИ Оll llml:l ПI
ла од.\lор"шта: 0·1 11 0-2.

3)

УСЛ)~"" 1I1

IICIITpll

су цеЛОlI lIТИ М УЛТllфУНКШlOlt llllllfl 11рате

rllt садржајll кој " првенствено СJlУ"'С)3 ДУА<С 'Щ,'1Р)l,"3l13ње trop1lС IIII
ка Л)'Та. ат! ес. поред претхО;l IlО lIaвe.'1ellllX еле:lolеll3Т11 Оl lреМ:lју

MOR.'1 II:101a. каМll11l1 Г IlросУОро.... за рскреа.rnКI1I1 1\01Н .'1а. I1У ~Ш3:1оta ]3
гориво. cepllllcll.\l3 11 ра.д I ЮНlщамз ЈП.'1. Онн су .\lа.'JIII' Сllе Ullфll'lIlО
урбанJtзовани КO:lolrtJ1CKCH потп уно КОМ УНз"'1но опреМЈЪеНlI. ИlfТерне
саобраhајll1l11С 11 П ОВрШ llllе 33 napKHpalt.e се рзuвзјају 110 врста

Уc:.r1)'Ж IIН UC llтp 11 "мају 8С11И"-:" број 1311Ослсtt нх

п-

• • •• •• •• ~
• •• •• ,.•• •• '.•
• ••

ј

сницu. w а пута.

ке И3 шнрег

no.:tpY'ljy

беђује лнреКТIIО са l1yтltOf потезз (дсошще)
се

13 локалllе

11 nOК'lllll1e корисн и·

"ута. Прнступ УСЈIУЖНlI М uентарима се обез

33

IЮРНСIIII"'С пута, .:10 К

!ФрIlСIII1"1: обез6сђ ује ПРIIСТУП 8Ози,'1Нr.lа са локалне

мреже. П аРКИРКИII Г се форМ ll ра

113

ним

IЈсwаЧI,;о крета.ње до/ол 110вршина

caJ,lo

н а лока.'1I1 У мрежу

11

IIОСеОним

УС!lужиоr центра. Такав ~"()Hucm јс обавеза"
аyroпутеВн ... а

11

Ilутевима са КIIШС

мешалодаЉll llСКО

11 .'1ОК8.1110

nOllpUJllllaMIl oCJIOIbe33

уcnужне цснтре lIа

Q.'1. две ВО111е трз~е да се не 611

кретањс. УСЛУЖI I II ие l!Тр1' Рl!1lе

24

ча·

са дневно током целе године. Надзор

11

УС,1yжt10r центра су сталии УЈ

I1рер3СПО.1СЛУ 1адВТаtal као у

....oryhy

Q.'lржав.ање СВИХ ПОВРШlIна

СЛ'j'lају <UМОР ll шта.
Парки ра.1 l1 Шта и-о.а,мОРltplТа се могу у о.аређеној мерн стан
ларДИЭОВ3ТII, ДОК су услужи н центрн увек спе ЦИ фllЧНИ ко .... плскси

IIОД )lIачајllltм yrИLlајем карактеРlIстика l1'аВlпаllИОНОГ подручја и
;lокације. За УС,1)'Жtlе центаре

.. остављају се УСЛОВ II 'Ја обавеЗ ll е 11
11 }'СЛОВ fl повсзиваlЬ3 с п)'ТIt1IМ прав·
цем на ,,'Ојн су OC,lOIbl'HH УЈ paI1l\011a.1" y 11роцеllУ КОЛIlКО сџржuјll
треба да се I1роf1>3 ... ир3ју и 06.'1нкују IJpe:lol3 ззхтеll ll:lol а ДРУПIХ ""О
РItСНИка,. tUНOCIIO кориснюса 113 ШIlРС Г поз.ручја. Ос "ОIlНИ ПРIIIIШlП
"р "хватЉ lј ве садржаје. као

На најllaJIOlијим "утним првацима кој.,ма се

o.:tBllja

ннтенэи ·

ван саобраћај н а веl'lнм одСЈојањнма (ДП·n. ДП 'М, ИП'''I , евенту·
алио оп.р) mрншћење с.аз.ржаја у rpaJlСКЈIМ нЈи,'1 и ееосКн ... насе.љима у шнрем ПC1llручју nyra :JaXttaa.t10 б и Ilапуuпaњс путног
праеца, промену режима lIOJКњe, додатно време н сл. IЈа су пратећн

садржај н директно на пynlOм поте3У (деоllицll), што је н У

elUla-

nу са потражњом и IIОНУnОм услуга. При том се мора успоставнП1

nOHyne

ГО р l l lЮ

11

ФуllкциОll411fи nlllllовu "уто 11 "оmре6llе усл]!гt' ,.:ори·

р3внотежа потрэ.жњс н

33

ма ВО31tJ13 (II УТ IIII ЧК II ayfOJ.lоБIL'1II . теретиа 8О1 1Ш II. аутоБУСII). као
ПО Cllpcll 3адржа!l.lЊ3 ( 1 IПР. H3JlBOjCIIO паРКIlРаЈ1иште 33 мотел).

П)

О
о о о
о
О О
о о о

. мaYМ o ~

" умпе

ззкynци~а садржаја . Пре)1З кanallllTeтll:lol3. степену OIЈреМЉ(:IIОСТН

највише ФУН КЦНО II L111С ТlI пове (ДП-.'I. Д П- М. НП -М . евентуално

рани

11

ње КnЛО8011IllХ IIОIIРШИНЗ је 3З,zl3Т3К слу...~ ]3 од ржавање П)'Тllоr

КОР 'l сницнма

13

фе IПД. Н а ОД:ЧОрI I Ш1)' могу бllТlI

yC1lyгa да се пратсы садржајн не

би неlCOИ'ТpOo1нсано yк!Iа.1И. што може угрозити OCHOIIHY функци,
ју путног правца. Тај аспехт је од П ОСсбо 118*1U1 IGUII се радн о нај.
8ВЈ8(н нјны ayroпутн нм npallЦlIMa. као Н о nyтellHMa у доиннаНПIО

туристичmw подручју бу:цућн да је Оста8.рен н прнход значајан у
укупн нм добнтима остварен им експлоатацијом пynюr правца.

ПОДРаЗ)';\IСII3. да уc:.r1)'Ј1О1И ц е нтрн првеllСТвено служе ""OP"CHHЦlIMa

пута, п а су погре6с ocтa.'lHX "'OpIlCIlIlKiI Ilрихва.ТЉ IIIIe са ... о )' Оllој
мери У којој "е уrpoжавај у lIеОПХОд311 кваШlте1' УС:lу!'е 11 " НIIО сн,
ГУРНОСТИ з а

5.2.2 . 3.

trop"C IIIIKe

" утног правца .

Вретс }'слуга
1а потрсбе

11 р"там прате!'!IIХ
KOPHclllllia "ута

сцржаја

Врсте услуга корисн tЩЈI ... а пута Il реNЗ ФУllКЦНOIIалној К,'1аси·
фнкаl1Ији прате!'!",с садржаја, као и потребl13 међуодстојања (ри
там) приказаНl1 су на сл ицн

5-06

ОIЮГ I IРИЛОга.
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ти обезбсђсll КОНТlII/УII~ У Д~lIIlЦаыа l-pa.acк:~ путне ирежс о.аroаа рајућег ФУНК ЦlIOIlа.1 НГ ранга . Степен знзчзјНОСТII саобраћвјllОГ

•

ПРИСТУПНИ

=~

es
~

11

највншу фУИКUIIОНалну врсту

11/

~ """""

~-

ОНЕ

МСХ'УЋЕ

ка пута.

Краће задржавање
чвор. 80.18 за пиl'lе

"

IЮ'Јн!та, ;~ефон

за

сл. е.lсментарне су услуге

11остављају се на саакмх

10-20

помоћ. санитарнн

. . .орисНИlшJ,.lа nyra

ки..10метара пyrног потеза 8ншег

ФУНКWlOttaJIНОГ типа (ДП -д. ДП -,\! , ОП ,м). Оста.lе услуге 'Iмају
сшдеhа међУO!l.стојања (ритам):
објсюrr 1<1 ннфорwацнје

-

рс:креauија
ПРОЛ8ВllИuе, кафе

-

рсстораШI

за гориво

.......
~

I'O'::!~

п7

дАЉИftCКИ

ПУТ

ПУТ

ПП-п : ПП-п

сп-п ! сП-р

ВП-р ~ ВП .....

ДП-м ! ДП-д

;1. '_;,

"'" y,...,)j.:i'lpOna:.o ylq»J

30tWI r1V'I ~

Одступања ОН наведенш' р нтма, ОД'ЮСНО мања .чсђ уодстојања
прзтсћ ll Х садржаја негативно yr И ' I )' н а 1 1 ротОЧIIОСТ, БРЗ ИII)' IЮжње
безбцност саобраhаја, док истовремено умаlьују HHI:iO прихода

11

~}oPOJ no.tlP)"Itf

flt.oUfW'.

=ТЈоlfЕ

Слlilm

,

,~'npoлю "'Р""

~r.-'._'.
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;1. '_

,~yt.ptIO~ I.II<МJJI.

~

,..",.-
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,

м_

..-

-- -"""""""
v

80-160 kш

ауто серВ II СИ

~ ........

""",."

40-80 km
20-40 kш
40-80 !cn1
83-160km
40-80km

- мотели

- nr.-tnc

~ ,,~.""

ro;m.~

40-80 !Ст
20-40 km

кра?'!н Одмор

СА6МРНИ
ПУТ

ВЕ3НИ

ПУТ

y_-"'1poвoIJ

СIIII<О 5-06: Врсте ус..1),,'О, ФУIII':Цllона1НQ ~·.1асllфU/\ачuја 11 рllсmо
ја/О(Ј Ю\ft'ђу "fXI"'t'ћщr акЈp:жuја Ја nоmре& ..vPUCHU-

-

"р"каЗ:tIIС на СЛIIШI
ПО,lПНII програ~I СК:11 услов је ОДНОС према насе:\..IЖl (тј . са обраl\ајll ll .ч lеЖlllUПlжt). као IIПО је !lефИН llсаllO у raчки 5. 1.2.
овог I1рИ.l0Г8. l1 утсв l, I.:ојll У:lазс у ГPЦC~Ћ по:хручја морају имаlIе програмск~ )'CnОве

тип пута који се може .11н репно ytlCCТН )' ПО.1ручј~. Да.;ЬННск" путеь" (ДН ) се Ц!l ржавају по обалу урбанюоваllOГ nOДPY'lja,
ук.тьуч ујућll 11 најЭ llзчајllија (држаВllа) саобраћај н а Т~ЖНUIТа због
обезбеђења IlecMeтalle фУНКUllјс n.аљlШСКОГ ПОВС1IIВЗња, као 11 због
кpajll.~ IICгaтlIBHIIX послеДlща')8 простор и живоiНУ срезнну.

~-

-

/13 за:uеввном ниво)'
OCIIOB6-01 овог ПРIL~ОГЗ.

II/I1ЛII ТIШ пута м ора IIспуњаватll

rсжншта 3ПIIВНOCТII одре ђује

-~

11

Bpt.,a

II1JH

.-

-

11 m:ру.жења

За " с пуњсње ФУНIЩIIон аЛНlIХ за.,аатака
свака ФУНlЩIIOII3Јша

;::'-" -i

-
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6-01 .' Оnщml/ npo.'pallCKIl УСЛQ811 (Ј()I/оса l1ута

-11

m:ру:жеЊtJ.

појсдиначннх садржаја OДMopll una и/ИЛII УС:1)'жних центара што
можс )'Ј1ЮЗIIТ II

њихову екоиомску

О ll равда н ост

н

paUHOH:lJ1HOCТ

њнховог постојања.

ИВИ'lиа Jl')f1JMIb3. дуж пynlOГ правца (СЛllка 6·0 1 овог пр/!лога) "е може c~ !lО'}ВОЈЈНТИ без !lОСЛСДНС Н plII-орозtlС КО IIТро!lе
llOследица; 38wтитtlи појас

6.

11

појас кoнтpo.1HCatle I l зграД1Ье, као је

ило је ..1еф!lн исаllО ЗаКОIIОМ о ја вн им путевима. ос н овно су упоРЮlJ'U 33 спровођењ~ ~-O llтpo.,e НВIIчне изградњ.е. ИВНЧllа "зград-

О ПШТ И ПРОГРАМСК И услов и ЗА П РОЈЕКТОВАЊЕ

ПУТЕ ВА

ња тежн да Д.l1РС:КnШМ ПРНIC.lo)'Ч II ВЗIЫ='" ВО'}ИЈЈа

Опuпн програМСКИ ~nови

11ројектовзње пyrева утврђују
су на основу фУНКЦllOналне класификације путева 11 O/lutnlX C'r.II-

13

вова лефиннсаНlIХ у ПРСТХО.111 ИN поmављима_ Техннчка упутства

за пројеповање путева mп-т, ППrПР, ПП-Д Р) у пуној

),fepH

се

ослањају на дефинисане опште llporpa.\fCJre услове. За.заuи за из
раду прој еКnlе н.олаllСЈСе ;10кумеитације мнrpa.iIских путева фор
мирају се на наведеним услов има н састав ни cyд~ пројекrног '}а
.11апс.а.

Програмскн услов н односе се на ванград.ске путеве укључу

јући н деониuе вa ll rpa.!lCKHX путева на п~ручју насеља које ННСУ
ПРll.lагођене 1I0'Гpd)а.ча IIBCeљa (тачка

5.1. 1. 1. овог прилога).

за де 

"

гt'l1ерисањем по-

себннх врста са06раl\аја (н п р. пешаUII, 6ИUНКЛIIСТИ к сл . ) угрози
саобраhaј llУ фУllКUl lју п ута. а ИIIТСIIJИван саобраhај на пyrној деOllHUН бtIПIО ума...,-је Bpe.!lIIOCТ 11 ...-:валитет .10lCaције (нпр . утниај
саобра1\ајll~ буке) . СЈога се Ilанчна кзtpa.;1ња .чоже дозволкrи С3МО уз путеве најllИЖ~ KaT~ropHja уз осмишљено реryлllсање њеног
КltRНЗ lfТета, врсте и просторнOf' полоJt.'Эја да пут lIе

611 H eКOlrqIO-

лисано прерастао у Y:lIIIIY. У1 путс~ виших категорија II вична изгралња се забрз",уј~, док c~ појсд нначне ЛОl.:auнје развијају само
р<шн пр)'Жања yc.~yгa ~-ОРIIСllиuима пута уз пу"у ~-ОIlТРОЛУ њнховс

учеста.lОСТН

11 MIIKpo.loKaUllje (тачlCa 5.2.2. овог прилога).
коордии н ран 11113 разлИЧНТИХ

KOHтpo.la приступа обухвата

онице В3Нrpa.!lскюt путева ПРllлаroђене потреба."Iа насеља (тачка

мера, као ило су: забра на кретаlЬ8 З:l одређеllе врсте возила (нпр.

овог при.тlOга) примсњуј у се општм програМСКlI услови дс
финиса Н/1 за градску ( 1)'Т11У мрежу.

oдcтojalЫl и врсте ра с крсн/ща II/IIЛК прпећllХ садржаја.

5. 1.1.2.

6.1_Фун..:uиЈI

п ута н ПрОll)амс,,:н уtловн

Дос.1СДННМ поштова~м утврђених планерскнх услова обез

беђујс се :шхтеваин ннао н квал нтет фуикције п ута н нстовремено
се YCl(JJaђyjy IIегатИ8llИ угнuаји саобраћаја са садржајима и а,,:тив

ностима у ШНреМ подручју пута.

пољопрнвре.1НП ВО11\ла. јаВН IJ llревоз. 6ИЦIIIСЛ Н СТН. пешаци

11 сл.).
MOI)'1\HO-

CТII illlрекПlОГ IIрllкљу'tнвзња локаUllја н С.1. На путевима највишег ФУНКЦJlОЩlJJ lIОГ раllга О llа МОpll БНГII ПОТТТ)'на да би се обс3бе.'1IIЛН 1ахтеваllК ниво yc.~yгe. БРЗ lIн е "-ретања н CHrypHOCT.
Прн кључи взњс појеД НlJа'lИIIХ лока Цllја. однос н о дире ктан

колски ПрН СТ)' 1I (слика 6-01. овог IIРИпога) битан је елсм~нт },"О Н трол~ IlриСТ)'па п осебно ако се им а у вltiI)' да сваки прнк.:ЬУ'lак тежи .18 Функцн он н ще као ПОВРШIIНСIС3 раскрсница (скретања л ево)

HIICJCe

б р ЗlIне мвнеарв н СЛ. уз п р "у пне

"

п

ве (ПП) ко ' к IIма'

8. јул 2011.

Број

основну функцију опcnу*ивања Л0кацнја може се .ilОЗВQ/tИnt ре
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условнма могуће је водити !\ннијс аутобуса и на дсоllи ца... а 8СЗних

лaпtВНQ слобо.1.но прн кључнвањс . На С ВИМ остаднм хатеropнјIN8

п утева (ВП). Најв и ше ЈСВТеroрије путне мреже (Дп) ие дозвољава

пyreаа juљa стално се пооштра..вај у услови АНреатlOГ прнх.ључи
и са6нр нкх

ју успостављаље :Јииијајавноr :1нн ијсkOГ превоза поwтoје њихово
фуикционисаље у потпуној супротности са захтева н им брЗ Иllама и

путева., <иносно уз пуно поuпo ва ње хијерархијског уређења пугне

бсзбe.n:ипcтw . Такође. треба избегавати аоl)ење Јщ mlја јаеног прс

&аља, а везе се ОСТ83рују само преко
мреже (тач на

. .реже локал ни х

4.4.4. овог прилога) .

во3а иа приступннм путевима ( ПП -.l ) по што појава аутобуса не бн

Прин цип снаблевања садржаја у )ОН И пута

(C..'IНК3 6-01.

овог

била у складу са окру....:ењсм и axтнBHQCТHMa.

прилога) сarnасан је ФУНкцнонanllOМ ранЕУ пута ; на ВС3 Н НИ н да
ЉИ Н СК ИМ п утеви ма (ВП , дп) снабдевање се обез&ђ ује HHlIHpekТ
НО лоs.:алном лутком !4peiКOM или са саобраl\.ајних поврШИН8 пра
те!!.их садржаја.
Боравак у широј )Они пута (тачка

3.2.

овог прн.лога) ДО380-

st!

љен је на nPН СТУПННМ ( ПП) Н под одређеним условнма, саБНрllНМ
путевима (СП) пошто је Moryl\e на Т'ИМ ни воим а усlUJадити КОИ
На путевнма највише xaтeroрије ( ВП, ДП) те UТМBHOCТМ се огра

н ичавај у по 8pcnt Н .'Јокацијн. односно организују се у оквиру пра·
тећнм салржајкма за потребе хорисника пута У cКJIaдy с Т8ЧlCOМ

5.2.2. OBor прклога.

а

-

-,-

фnнкmе захтеве хретања моторинх 8О3КЈЈа н боравка у простору.

•

-

•=

Негатмвии утицаји саобраћаја иа ЖНВОПlу средииу прибли
жно су сразмерн н интemнтету саобраћај них тохова, па су M~
:Ja.Wnпe жи вотие средине ПРОf1)амсkВ обавеза за путеве највише
кспеroр ије (сл нка

6-Q1

ово г прилога).

6.1.1. Врсте 1ШРUCНUЈ(а пута
Корисииu.и пyrnе мреже имају различите статичке и дииам ич·
!Се кapaкttpHcТlo.:e, 000 ј е суштински пробле м у погледу проточ·
IIОСТИ, снrypиости , mм фора к СЛ. Стога се кво 6ктан програмсхи
услов п оcrав.IЬВ регулис~ заједнК'UCQГ llЮpишћења kOЛоаооа н
пyrnог простора у cКJIa.:ђ' с фy\tкцнјои пyrnог потеза К;lИ деонице.

,---

Моторна воз и ла

6 . 1. 2. 1.

у пoг.lеду саобрahaја моторних возкла и реryлатнвикх ые·
рв постоје бlП1lе рм!Јихе по одреl)еиии фунхuионалнИJoI нивоима

пyrних деоница. ПУТIIН ЧКИ аутомобклк (слиха

6-02

овог пр клога)

могу JroPКС'ТИТН све ФУНХЦ ИОН3Л1l е нивое пyrnе м реже. Туристич.

ХК КЛ" Mel)yrpaдcкн ayrобуси. за разлиху 0.:1. аутобуса јавног !Iиниј.
сlCOГ при грм.сшг превоза шј и захтевају организацију стаја.'1Ншra
(тачха

6.1 .2.2.

СлUIШ6-03: Општи nрограwски јv:,fotlu -јоsнилинuјски превоз. би·
ЧUК)III сти

овог прилога), могу да корнсте с ве деони це путне

Nреже, с Т}l M што је могућ.е забранити К;lИ огран ичЈПН њихово

кретаље прнcтynНИN путевима. Сличан принци п при мељује се и
за теретиа вознла и аутово]Ове н wајуhи у виду љихове статнчке
lLНмеюнје, ДИН8МИЧ КС карактеристике, носнвост итд., по Н нега
тивне утицаје на путно Оlфужење. Тракторн н пољопривредна во

зила морај у се уклонити с путева и ајвнше кате roриј е (ВП. дп) н
орнјент1iCати иа прнступне путеве ( ПП), нехатегорисану ил н спе·
цнфичку мрежу пољопривре.дних путева.

--

u

nешоцu.

Стајалишта линиј сКOf аутобуса по морај у 61П11 на посебннм
проширењима н зван проточиог kOЛовоза, односно као ФУНlЩи·

OHa.'lНH прпећ.и садржај и у сwислу тачке 5.2.1. овог прн.лога, уз
обааезно урсђење простора стајалишта ( перони . настреwиице и
сл.). Приc-ryп п утниQ. до СТlI.јlUl ишта, за вис но од Иlпензктета то
кова пеwака и брзи и е кретања МОУОринх вооила треба реГУЈ1Н С8ТИ
пеш&Чхим прелазима па аутобусха станице треба дв буду :Јоциране
непосредно у ]они регул и са н е површ н нске расхрсикцс. Пешачr.:и

прелаз до стајалиwтa у два нивоа треба прим ењн вати на везним
путевима ( 8П). али и на са6ИРIIИМ путев им а (СП ) вко су повољни
ПП-п ! ПП-n

cn.n ; сп.,

нивenацнонн условн.

-

.... ) 1 . 0

'0

"",-";· 1
, -___ J ~_

-

ОulШ

6-02; Оnштu

""'_

......

-

Ј

I

Крстања бициклнств (укључујуl\и мопеде и БИЦИIC.'Iе с помоl\·
ним мотором) и пешаха (укључујуhн н хрстања до/од стајал иUП8
аутобуса) су ПОДУЖни и попpe<tни ТОJOClвн у односу на путн у деон и ·
цу и 38штнћ.енн су од са06раћаја м aroр ни х ВО3КЛ8. На при ступиим
пугевнwa (ПП) м оже се доз801lКТИ одв нјање бициlCЛИста и пе шака
на иcroј mлО80зној површинн на шјој се kpCby моториа возкла 6)'_
дyhн да се ради о малим иктензитетима н брзинаwа хретаи.а с, и х
вндова саобраћаја. На путевима осталих ФУНКЦИОllалних врста н
ТНП083 захтеви зaurnrre 6ициКJIИСТИЧI(КX И пеwачккх тошва од

шнфликra И утицаја проточног мo'topио г Сао6рзhaја се пооwтp&

вају (епнка 6-03 овог прилога), в даљ ннсюос путевима (Дп) бн·
цнклистнчке и/или пешачке стазе се воде независно изван путиог
:ЈСмљиwтз.

npuгJЮAfcюI ус:.,108и

-

nрuсусmю

.WOmoPHUX 80-

6.1.3. Програ.\lCXU )'C'OfIU кpema/ЬD моторних «JJu.~a

ЗlLtа.

6.1.2.2.

Јавин лниијски прево), бнц ик л и сти
и

пеw.ци

Јаанн mlиијсхи преаоз (ПРНrplдспс аутобусн) оrpaкичава се
иа сабирне путеве (СП) (слюса

6-03

oвor прклога), а у посеб ним

Програмски услови tCPCТaЊ3 NОТОРН ИХ 8О)ила обухватају
глав и е параМетре шј нма се утврђује ниво о стаарења функционал
НИХ зaдaIЋJCa, lC80 И осио.не Мерс регулативе од утицаја на ФУЮС

uкjy nyп (слнХ8 6-04 овог прилога).
Зависно QD. функuконanног ранга пуга, пporpaм:схи се усло
LIWUI8 JOCIlП1Iиумтст саобрвhai н ог тока (слика 6-04 080r ППКЛnПl)

220

Гласник;

Број 50

8.јул20 1 1.

однос но спречава прекид саобраћајног тока усл~д потребе да се

пра в ца. Заустављзње У сл учају опраВ..'lаflОГ разлогз

llрессче И/1U1II УКЉУ'lИ У саобраhајНI! ТОК. На лyrСllIIМЗ најВllше кз

HIIB03

тегорије треб<l тежнтlt OCТ8:lpeIbY I(ОНТIШ У 'Пе-тз тока, ШТО се по

мз за заустаВ.:ъање 11.111 tlOјеДlI начиим ПрОШllреЊl l ма за заУСТ3ВЈЪ3-

СПlже Пре свега пресеuзњем )1 дна It :ш 811ше

ље ВОЗl\ла (тnч ка

1111803 I1 фЮНЧ КlIМ

раздвајањсм смероsз у ск.lаду са саобрзћај НII .\1 ОПl срећt:ЉСМ.
НIIIЮ

.... еро.1зI:lНо\.t

саобраћ ајlЮМ ol lТcpeћeљy Ј3

.111-

5.2.1.

овог прилога).

I'Y"':IIItM<1 11<1 јс. rn.: IIM Н<1 НрШ.I)· tI ЮIМ IIy--rСII I.Мi1 ( ПI1 ) . .'I03ВОЉСIЮ

IПВ311 П РОТО'IIЮ Г lЮ.l0ВО:Ја. На tlУТСВIIМЗ најВ IIШС

МСНЗltOНlI СЗЉС елеме ната пута. 1-11180 услуге се )'Ты рђује у cКn3Дy

ДП ) lIi1ркltрзље

са важеtю.\.I ыеТО.10Ј10гиј ом.
Ос'lQlша Opllt Ha (\'0) је rюлаЗll1i програ м е"lt I I<lpa.\leтap. ТО је

5.2.2.

један од п оказатеља нивоа услуге О.:tређСНОI"

путевима

П аркнра ње MOТOPHIIX В0311ла није дозвољено на вангралскны

је IЮК,П<lIСJh ук)'шюг КtIaJ1lПСПI О..1 8 нјања ( ао

Yl.:.rlyre

браћаја на лyry "РЈ'

113

вп-м" д п ..'10ЗllOље ll О је 'НI посеБНIIМ 'ЮI ПltllУЗIIНIIМ трака

1103""3

KaTeropllje

( ВП .

ЈЮ]ВОЈЪеflO је ItСIUЬУЧIIВО н а п осеБН ItМ по-

8ршltнама 11рз·геl'at .'( Сil..!l ржајз .~ IIcrrребе

....орltСllllкз

"ута (тач ..--а

овог ПрlшогаЈ.

ПрЭIЩЗ при МС

lIyrnor

6.2. OCIIOBHII

РОДЗ8НОМ саобраh ај ,IOМ оптерсћсњу (Qmer). БУ.1уh lt за је ОСНОI:II!Э

саобраhајНII парамеТрlt

брзина IЈР ll блЮkl10 јед нака сред љој БРЗlJl1It сзобр:фајtЮг тока, де
ф!!н!!сањем OCHOBflC БРЗII Нt' и стовре ме но се дефш ш ше 1I дО]DO.'ъс110 саобраћајно оrперећељс Qd_пр!! "омсјс \ '0 реално ocтвap:blIM.
захтевана ОСIЮ811а БРЗИ ll Э JaBHCI, од ФУll КШIOН aJlНОГ ра н га 11 кара к
тера тере на, "ао IIПO је I l рllказано на СЛНЦlI 6-04 ОIlOГ прнлога .
На двотраЧ I IIIМ путеви),!а за д восмеРl1II саобраћај ус..'Iовл.ене
вреДН ОСТ l1 OCIIOBHI\X брзина М От)' се ПОСТll ћl1 само aro је на путу
у Јадово.ъэвајућој мери остварена нреТlшај ll а 11реглс.'lНОСТ·. Тај

услов исказујс се процентуалном ДУЖ "НО~I .Ј.соннца 'Iа

KojllMa тре

ба омогућИТlI претицаља и iаlЮђе "}3 811СI' од фУIIКШЮНалног ранга
11}'Та

11

кара...-тера

СА6ИPt-lи
ПУТ

Пl'IICТ>П<М

ПУТ

Cn-n ,

ПП- П

ВЕ3НИ

..-.скм

ПУТ

ПУТ

6.2.1.

сан nл аНС"'1 "ср"од

]3BIICIIO 0.1

DЮ

DiC)

--."
-'"
_."
"_'"

-.-.0>
,-'"

НО""

"".

. "'.

(500 .. ,

,

(>ОО.

--

-'"
"""-w.J

~_rвo

" ".,......,... «1

-

"""

ОП-р. СП-р

~. 'OO

-~'"

( ':>СО ... Ј

овог п рtt .l0с·а).

lt>l1 (мина).

ФУНКlIИОIЩЛШI тип

.-;'"

6-01

nl(ll/CI\U l1ериод Ја lIfЮгllО1у сшЮptllllУ·nо.' Оllmереће-

6-01:

ДП -д, Д П -М, ВП-~I

~ ,.

ФУIIКЦI ЮН3.1110Г Т l ша I'}'ТЭ и врсте

обима гpa~CBH H CKIIX IIlпервенuнја ( табел а

Тџ6е.1а

llpoje"IOB<1lba

се на време!!ск " пресек у бу;1уtНIOСТIt. 11а је дефИlШ

O.i1IIOCfl

ПУТ'

"""""О,

ПЛЩICIo:1I I1eplIoд

Саобраћај llO олтерећсње нео п хОДl10 за процес
"угс:ва

СП-р

Efb)

11113 саобраћај l t Н Х
nOBe1allll с ФУНIЩН

Оll311110М BPCTO~I иЈн:lН типом п ута.

11

repellil.

nn-II :

Неопходиlt програМСКlt УСIIQВ " обухватају н
па раметара, којн су дljPCКТHO I!ЛИ IIIIДИрект но

Cn-II,

ПП-п . ПП-л

""н,.

РеКОЈј-

Рехаб н-

коначно

eтalla

СТРУl<Ullја

n l1та ц нја

20 (Ј О)
15 (20)
1. (15)

10 (15) 15 (20)
8 (10) 10 (15)
8 (10)
-

10 (15)
8 (10)
5 (8)

Наведене BPCДHOCТl1 у заградама nрнмењују се на иовоград
'Ы: са знэ1н нм IIнжењеРСКlI~1 конструкцијама (~IOСТОВlј, тунели It

c..l.). а на реКОНСТРУКШlје ако су обliМllltје грађеВlIнске IНITepBeHlllI
је у Сlпуаl{ItОНОМ иЈили НIIвел аШiOlIОМ плану. ГL~aHCKI' период ре
хаб ltлитаЦllје пута 13ИIIСII од обима улагања (ДУ"' I I планеКII nеРIЮД

(ЗООО

за оећз рагања).

nOln)"NO
~.j
..... _ _
••.г

-~

,,,..

6.2.2. Ве.7IIЧll!ll1l1 карш:mер са06раllаја

.q~

ВелItЧ"Н3, карактер 1\ структура саобраl'lаја су ПOllззнlt npDflJa~l
ск" Јlара.\lетрll

13

пројС~-ГОIlШЫ:

110111\)(. реk-Оllструкцију 1L11t

рехабl1JllI

тaulljy п ocroје ћих јав них путева. Тзј " РОГ"JXI~tСЮI податэкје реЗУJlтат
сталног праћен.а саобраћајШIХ ТОКОВО1 на nocтojel'loj пynюј мрежи It

__-,(.,·_ . . __ .

IКlCt)'ПК(I прогноза које су део СТ)71Iјје "уrnе мреже IUttnи посс6I1и.,,<

""--"-'_OIJOll<»a

":.о(Љ)'МIЮ"'"

IlcrpilЖll llaJЬа :J.:lnoтpc&: НЗрМС ман(:кс

np;o'''''.' CЩIA<..,...

,.) --""-- .... _---

За путеве lIижеf ФУНКUНОНЗIIног

. . ",,",."
. • __ ""..OC'_IW
1./·""....
...... 1""_
___
__ _ _ _ ""'"

Сmка

6-04:

Општи

ca06pafiajllO

оnтереnење IIIlје пресудан програ~I(:ЈС Н показатељ. па

се веЛlIЧllllа и структура саобраl'lаја може довољно таЧl10 проие
"

<

.

,

t

м

-~_
c

_

_

J

_

_

~

_

1

r...,,..

0

<>oм>

"

~,.'

i

·

_

. . . _,...__ . .

"' .......-_."..- .. "".. __ -=-.... _ .... _ _
("

.

~ .,

1I j lpojcКnlc .10кумсtпацllјс.
Tllna ( ПП-л. ПЛ-II, C n-II )

npozpa\IC,.:1I ус.1Обl,---ус.108U ,,:реmаља .\юmор

нuх 8Озu.·1а.

HIITII на основу података постојећег стзња
документашtјс.

11

раСПОЛ(ТАotве

1I.1attCKe

30 потребе пројектоваља путева. поред УКуltllе ВСЛ"ЧlIне сао
браћајног оптерећења. неопходно је јlO311авање структуре саобра
ћајllltХ ТОlЮва н ДРУГIIХ карактеристика, као IIГТО су варнјацнје сао

Раскрсннце су '{ворн а места IIYТl le .чреже од преСУ:ЏlOг ути

браћајно г оптере ћења.

цаја на укупан li:вал llТет одвијаља са06 раћаја. П ошто оне oгpaНlj
'Iавају }'1~пиу пропусну м о!'! деоииuс н пошто су подручја ";ОНфп lt 
ката с 1IРУЛIМ

IoIOTOPHltM

сл., условљавају с е најм ања О..1стојањn IIJмеђу ЉИХ као што је
казано на сли ци

6-04

6 .2. 2 . 1.

Просе'lаи ГОД I\ШЊI\

сзобраћај (ПГДС )

tlPI,-

Проссчаll roДII ШЉН дtfсони саобраћај (ПГДС) за lюстојеће

овог прилога. Ос IIOВНИ тип раС""РСНlще по

стаље .:tобllја се IIа ОСНО8У КOIITIt Hya.rJIIOf бројањ.а током свих часо

ФytlКЦll Оll ал llllМ врста ма yrnрђен је у складу са за:пеВ lI ма брзине

ва

Основиог тока н безбеДН ОСТII саобраћnја (слика

рећења у оба смера, тј.:

6-04

овог прнлога).

Заустзв.;ъање воз нла на путевима ЮаЈИ8Э битно смаљеље
моћн к уrpoжава НIIВО безбедности саобраhаја. ла се раз

ttpollycHe

двајај у ]аустэвљэња

iItleOlll1

возltЛима. БИЦIIКЈIИСТl1ма. пешаиlIма и

110 жељи 11

365 дана ro..::tншње 11
пгдС =

п ре.'lстаwьa сред њу вредност дн евног

YKY"IIO воз ltла

ГОДltюње

I 365

onTe-

(80Зllла!дан)

зауста в.;ъзња ПО IВ llel13Jl Hoj " отре

би. Заустављање 110 же:ьн је до]вољено на ПРНС"Т)'ПИltМ lIyтeollMa
( ПП ), и то у ск..1ЭДУ са О Il ШТИМ ПРОПИСII~tа о безбедности саобра 
ћаја_ док се 'Iа сабнрним 1\ BC3HIIM путеВlIма (С П, ВП-р ) реТУ.lа·

путевнма

ТИ8Н IIМ ИilИ rpaђеВКItСКЮI мерама OI-РЗlIкчвоају просторн изван

6ројањем ТОIЮ~1 нзјмање седам узаСТОПНlI1I: дана у јеДНО.\I од ме

Укоюњ-о се нс врше КОlIтинуална бројаља на путевима

.\laIbe

H.l"

на

В3ЖIIOСТН (НП-р, сп-р. СП-п, ПП-п , пп-,~)_ до

вољио тачан 1I0Д3'Так о саобраћајIlО.~

ollrepeheIbY

може се добlПН

kUJIовозне површнис, на којима је дозвољеНО 18уста8:ьање воз н 

сеШI са

лз. На дз.rЫIIIСКНМ путевнма (8П-м, ДП) заустављање по жељи

бар. новембар), у једНОМ

је 18браfьtно осим на посwtlИМ одморИШТlfма нЈIIЛН на

юнад просека (јули, автуст) It једном од мсееШI са саобраћајннм

лнштнма ван КОЛОlЮ31111Х ПОВРШl\на за потребе

onTepeheњeM нспод просека (ј]еце~tбар.јануар).

napKllpa.,:OP"CII IIKB ПУТН ОГ

npoCe<1HIIM

саобраћајllИМ отерећењем (апрнл, мај. окто

011

мессшt са саобраl'lајннм orrтcpellcIbeM

В.јул

"'-

2011 .

~
UI

.лаС!Ш!i

ПРОГНОЈиране вреДНОСТИ пгде 33 oдpeђeНlI ПУТII И IlраМЈ.
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6.1.3. МеродшmIlIlШ:ll;юmе.ьuсtlо6раlшјUU,·Щfmереl,еlbй

рсзу.1Тзтсу саобраhајн нх нстраЖllnaња у С1)'.'111јн мреже (Ј lт! поје
!l ltнаЧ II I,х ПIСIlИ фН'I НИХ нстраЖll вањз) 11 преДС1ЗIL... ај у Il роГРЗ;\IС КlI

'Ј:1 ДIIМС I t1",)l lIIо;ањС

(1)'1'1/11;(

О::lеМСlllпа

11

'Ја llреДllOllање ва

11:1paMeтap за 1IJр;1.1У reHL-p:lЛIЮГ п ројс,,"Т3 II УГЈ. Прогно]з вре.-що

Рlфlll1l11l:' pt:ШСЊ;Ј ДСф ШllIШ У се по...аз:m:.:ыI. ""ОЈ " со:

CТII пгде IIРШII се у clUla.,y с Ј1еф llll ll СЗI III М ПЖIIIСЈ(IIМ 1 1СРIЮ":1О)I )

Il lp;L'II1 "роје""lIе

С\lНСЛУ та'."е

6.2.1. ОROГ ПРltлога.

гp~MJ;КlI

IIpllMcthyjy)
11 Љ1ШIСКС ДОК)'NСIГПЩ llје. ТII показатеЉI ! ~.)' пrю
11:l1h1~lcтpll 11 реЗ)"ЛПIТ су с;ю6раћај llllХ !!~"Р;tжIt1l.1Њ" у СТУ

..'IIIЈ I1 IIУТ'l е Щ>t:же .

6.2 . 2.2.

О аРllјЗllllје С80браhај ll ОГ оптсрс l'1сн.а ТОКОМ

6.2.3.1.

ГО Д II IIС

П ро.\iС tIС С'lOбраhај llОГ оптсрсћења тщ.:о:о.. год и щ' О:LраЖ:1вају
!lОМII Н3ИnШ каР'lIПl~р саобраhајню: токова (raчК:t

-1.4.2.4. 0801" пр ., ·

nога). На RaHrpa.;ICKHM 11)'ТСВII:ЧЗ PaJJhh..-уј у се 1"1)11 караio.'Ср н сти ч 
не криве пром е l Ј е 8СЛ ИЧIIне саобраhај а током l'ОiщItС, као ШТО ј е

МерvдаВllII 'l аI:ОВIIII IIPOTO K

'Iа 1!01·р<.-бе !lIl меН'ЈltOIШ('аIЬЗ ПОIIРС'1II 0Г Ilрофl1Л3 IlyтtI. I\'Ю 11

О.1говзр...,јуI':tIIХ аllШlюа у '·".'Iony геl!сра:IIЮГ 11/11.111 IIДt'ј!!ог ILројс .... а
I)PIIMCIb)je се ~lepoдaAHII Ч3СО81111 11poroK (Qm ). кojll пре.1став:ьз

ПРII кэ,'I.3f[О на С.'I ЩН 6-05 0801" прилога. ДОМ lI на НТНIЈ kapa ..,.ep С3.0-

Про ПIOЗ ll раllУ "РСДII ОСТ саoGраћајног ОJl тсрећс њз нз крају плз! ! 
ског 11epltO!l.a (та'lка 6.2.1. о вог НРЩtOгэ). За l1утеве са у~'УПЈIO две

бpahaј ll И Х TOlCDвa 'Iа путе вим а где се 'Iе врше КОИnIНуаml 3 бројања

IЮ"ЈIIС

r.!o-....e се ОЦ~IIИТИ о.а.иосо~ Сре.1њих дне вни х OI lтсрећења у једном

'I аdоба смера. док се за путевс са разлвој;$НIIМ КМОВОЗ ll ма "'сро

од месеци Io:aдa су она врш и а (јУЛII. авГ)'ст)

дз вн!! ЧЗСОВНI\ I I р<УГОК: юражвв.1 у број у ВQЗК.1Ја/'lзсfсмср.

1I

просечиа (а НРIIЛ . мај,

Tp;txe Мll>О;ЩВНН

часО8Н11 Ilрато" се IIЗражаsa у број у ВОЗ I Шзl

OI\"ТOOa p. н овембар):

bs ., Q

ВРШIIО I

Q

6.2 .3.2.

прос .

•:ас је :
bs - П РII 6ЈIIIЖ IНI ~. оеф"Llllјент I'ОДI1ШЊС нера8ЈlOмеРЈlОСТlI
Q врш но - средње l111СВНО Оllге~ће ње (Iюз!даll) у 8рШ IIO~1
~cceцy

Q прос. -

средњс днеВIIО отерећење (воз/да Н) у 11poce'IНO~

МеродаВ lll1 'Iа с 1а Д II .\IСIIЗI ' Оllllсаљс

TO~'()~I 8.760 'I "СОва У и стој rод ltlll! с:юбрЭћајllO ОlLтсрсћС lbе
"ма одређене ВЗРllјаLtltје. IШ се меродаВlI1' '13<:081111 I1ратак ( Q tn)
одређује као час lюји је по IICIIIIЧIIIIII протока у r1.1aIIO:O; ro.1ltJ1lt
изм е ђ у

30. It

6О.(слltкз

6-06 овог

ПРII.101"З).

месецу

Граlнше iФефiШllјеllта ГQ.1.ИШ Ibl: Il еравномер "QCТИ ( bs) еа
r.1aCHe су ТЗЧIШ 4.4.2.4. овог прилога. 11 ТО: при bs :5 1,2 paдil се о
пр и град.еtro-Гр3ДСКIIМ ТО.,'О8има . Пр ll bs у раСПО l lУ 1,2- 1.4 pa.;IИ се
међугралСIOlМ ТnIЮВIIМ3. д ок се при bs ~ ],4 ДОМllн а llТЮI ка ра..-тер
сзобраћајll ИХ то ...ова

olLclbyje

К рн ва Пt па А (СЛlНrn

Iffi O међ угразс tm -Т)'Р II СТlIЧКII.

6-05

овог IIРlшога). од нос но

bs:5 1.2 тн

",Iчва је 13. путеве реГИОllаmlOГ зн ачаја ( С П-р. ОП-р ). крива типа
Б (bs - 1.2 - 1.4) за најваЖllllје п отезе .!ШЉ IШСКII Х путева ( 8П- .... ,
ДП-М , ДП-а ). докје пој аШl. КРИве типа В (bs ~ ].4) МOI-уl'tз 'Iа CBIIM
~""ЗТСroрнјама путева који

II'-Iajy

П РII",арну ФУllКЦllју IIОIIС:Ш ВЗња

ТУР IIСТIIЧ10lХ пооручја земље .
о

Сш"а 6-()6:

•

•

--'-

..

•

•

•

А

g

О

~

~

..... . . , ..

..
"

За K3TCropltjC 1!}'ТСIШ lIај ВllШI: Г ранга ( ВП-~I . Д П-~I. Л П -",,) ~IC
po.:1a8a11 чаС081 111 ПРОТОК је IlроШК у ТР IIДСССТО~I часу 110 ВСЛ It ЧЩI"
еаобраhзја (Q30). док се за !lPyrc IспеГОР llје n)'lc83 13lI\lа """30 ос110860 час IЈО

.

,

"

.. . , ,

С,Щ<О

6-05:

,

.

Оnиmт 1IJfЖ nраШ!не К11lЧUllе аю6роtшјй mUl\n\1 zo{Jине.

На крају ГОДIIШЊСГ плансmг периода неоп ~од и о j~ дсф ИЮI 

сати 110казатеље варијације еаобраћајног о птсреће ља. ШТО је ре
зултат саобраl'lај llll Х а ttал ttза у crynиј ll "'рсже (ИЛН у поједииаЧIIОМ
It страЖ Il83.ЊУ); 1I0Хазатељн аар ијацнја саобраhaј н ог оптерећењз
зефнmlШУ се по програмски п арамс:тар за израду oдroвapajyћeг

проје",.а пута.

6.2.2.3. Н еравномерност ollTepe l'telh a по смеРО8има
На "утевнм а саобраhaјllО оrпepeћеље може бити раз..l 1IЧ IПО 110
смеРО8И'\ol а. што пре свега ЗЩlllси од xapalCТepa ДОNIIЮlрајуl'tнх са
обpahaјюо: то.ова. На. ПУJII:lIима с ДОМНЊIКТIIНN ПРНГplЩско-град_

СКНМ саобраћајем коефицијент неравномериостм смеровз ks - 0.55-0.60. с ",еђyrpaлсkНМ саобраћајем ks = 0,60-0,65 а с ДОМНН8НТШIМ
међYJ1)ЗJIСI[НМ-ТУРIIСТИЧКlIМ саобpal'lајем ks - 0,65--0,70. Тај фахтор
се прнмељује на инвоу меродааних часовиих: протока. а одређује се
иа основу peзynтaтa нcrpaжнвзња У студнји мреже (или У поједи
IIЗЧНОМ истраживању) . Фаtn"Op ,'ера8НОМерностн по смероВНМ8 је
nporp8.\ICKIt параметар за Itзреду Q.1JUвapajyl'ter "pojeкra "ута.

8C.'III'1I11111

саобраћаја

(Q60).

Та""О ЛСфl lllисаll I IРОТОК

Пpt'.1СТ:lII.ъа ~lсро.:Щ 81111 'I:!ХОШIII прото" ( Q111 ), тј . Q IlI '"

6. 2 .3.3.

--'-- I-i

Mepot}tl6Hu час kl . ltepelьe.

Q30 (Q60 ).

Однос меРОДЗIIНОГ чаСОВllОГ протока

1I

II ГДС

ОДIIОС Ч3С0811О1' протока .\lCpo.13BIIOr за Д! IМС II ЗllOlНlсањс

{Q m

ПГДС. 0.1110(::110 (Q30· 100) I ПГДС (% ) I Ш II (Q60
· 100) ' ПГДС (%) назива се фактор п -тог часа (Ф НЧ ). Тај фа .... ор
lIајВllше заВ llС II од JlОМllllирајућег карактера с :tобраћајШI Х ТО КОВ3
(С!lшса 6-07 ОВОГ IIРll ло га) и вреДНОСТ11 су: 'Ја 11РШРа..Ј.ско-грџеКII

., Q30 (Q60» 11

харааер тоt<Dвз ФIlЧ '" 10-14 .;. ПГДС. за мсђуградС IШ ФJlЧ 13-178/8 ПГДС. iI за прсов.1ађујућll1)'РII СТIIчкlt кa pal\"Тcp It~а нај
већи

pacllOH ФНЧ = 15-30 -;0

".

ПГЩ:.

с;ео.. нor r ),фtUh8Г дневног с.ао6раl\aј.а ( ПГ ДС)

Гiiас!Ш!! ;
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Ф~~ЋЈI1 п·'ог 'lаса (}..1реl}ујс се јН1. ос н ову рс]улт:nа caOOpahaj1'111)( Il стr:lЖIIlI.lll.;t у СГУlllljJ1 "~'ТHe .\tрсжс. ;1 \,с(Х'дзlt1t11 11роН"'" 0;1rcђ~jc п: lIIK II Cl10 О.] Т(!11I .111 1111 ry:

.. Ф11

1 1/

Hpe:JIIOCTII 1I0ј':,lЩI3ЧIIIIХ opojek1"HHX еле~еНiПа 8aHrpa!lCKH."(
11;1 OCIIOII)'
Проll'::ра 1101110 .lНII3.ЧII'IКII.~ ....·Ollcтpy ....... IIRHHX 11 саобраћај НО-n С II 
II)'Ћ.'SЗ дефН Нllсat lll Х у 0811 М )'IIYТCTRIIM3 фоРМllРII1II1 С)'
\"о.10Щ!{II~ ( еСГС'ГС ':IIХ) KP'IH'PlljY~la

- "УТО:НI!': jC.lltHCTHe"",., .1Iю('\'сrНIIМ ~"ПЈЮ801QМ
QПI • п где

8. јул 201 1.

1 ОО !IЮ111Ла ' I:lСОО;:I C\KjКI):

rIYТ~'I!II с раЏllој<' IШ\1 IЮ.ЮIЮ]II\I:! 'Щ с\lt~PUВlt\tз

QIП '"' пгдс" k ~" Ф IIЧ/ IОО (IIOt ' l ll a''1:1~' смфу).

' -'1<.' је h S" !'Щ·фIlШIЈI.' IIТ IIСIХI8IЮ~!С"tЮС111 110 СЩ~Р()КII\!i1 џ,,, ,
"'' 3 2 . 3 . (lВОI 11111 1.10Г:l).

10К3

C;H.lOpl,Il,ajHor

)' Ј IIС10аре.чСIIO уа.а;.кав:ш.е

\lIIHII\I )',", O.'>l IIНIICПltllllOlIlI ."( уnагања. М:I"'-СНМ)'МО.\4 бс 1бс:IIIОСТlI 11 Щ){)"ЈОЧ'IОС111 С :lоорзluја 11 МIIIIН~IУ.ч()м elOO.1QtIJI< HX 1](1(,,1е: III11:1. 11 0lllТО су НЈ ~'ЈЮ;ј,.""'1II1 Н )' 1I1110.:"CIIO\1 CMIIC.I)' !<,;онтарДII!{
l'Op'HI ЯI.\lС UI\ . 01l111\ta.l1llO решеlЫ: је у IbIIXOIlOM КО~lIIРО~IIIСУ У'
"aKCII'laJlHY крсаП18IЮ СТ пrюјспзнтз 1I уваЖ::ll!.3ЊС rllеШlфll'lIl\I Х

)C.1(11\II
fI . :!.J . ~_ CTp~KrYP(I

1I

1l1XТC~ '1:1

t.щrтекСТ'.t !IРII чему lро:б:Ј.

1\011111"\1 ра'l)'на u

I1раllO\lРС\lеlюј

к)је .'13 he C~ t.-орНСntТII на 11УТ110ј ДООI IIЩII . Завнсн о o}l Д(1"8.:"'НО

11 а:1':КIШТlюј IIIlфОР'llrсаlЮСпt I\ajlllllpe ја8НОСl11 с rtбl l1~1 Н:I то
да ј(' "}'Т јавно _lобро t.'Oje СI: ф1!l13НС llр.1 11'1 13jC.l11II'IKIIX сре.1СТЗII<I .
0.1 угирђеllllХ Rpc.lliOCТII l!Ој.::,l III1 З·IIIНХ С.lе\lСIlЗга Ј.щже.:е 0':1C1)1Н1I'1' С31>10 :I~·O се l·е.\ НIIЧI<II~1 11 C~1)IIOMCII:It~ 1 аНМl1За~ta .:10.:а:.:с
Ollpall.1aHOCТ зруга'!llјег решеља" ако се гараll1)је захТС83Н11 1111110
безбеднOCПI, Про1ОЧНОСТ1I И З3UПlIте Ж1ll1ОТ11е среДltllС. као 11 aкn је

~--' H НС1раЖllвањ.1)' СТ)'.!I.иј ll щ)е....кс

УТРОШЗl\ liН8еСТНltИ OlIIIХ средстава у сlU1ЦУ с

\1сгю..l<181111 ' la~'OFlIНI l1ЈЮТОК (Qm) \юroРllliХ 1IO,IIЛ;l, К!Ю It С6"

ос Г<t.Щ n ОК:lЗаТСЉII с:ю(iр;.lћ'lјtlOl' Оlпсрсhсњu мам у 11\lаТII t.ода
так \1 о СТI1У"'УРIl Il pe."":! 8рстама \I QТOPHltx ВО) II !lЗ за која се O'le-

MorytIa

је Itрищ~иа .:J,"aљHHj~г

~-ТРу"'Т)'Риraња саобраhајllOГ тока. али нај.\4Зње ШТО је неопхщно
јесте lю,зеmt на lI:aT~rop llje; П }"ТННЧ II:8 ВO'JIIJ1~ ( П А). Тер!."'Тн а 8mН.1а
С ТН ј. теШl\а ТСрс1 ll а B011CНl ( ТТВ ) Н ~lсђУ I Т!З.lСIo."l I а~1обуСlt (БУС).

'-111

nlн,."ш~ta

11::1 ...1:Ijll.... a ЈС

IIIПСН'ј1t1IШI 1"У РIIСТ IIЧII:II саобраћај неоп·

\"~ II!" ј;:: ~1k.'(:1H 11 !lолаГII)' ...-:пеГUРllј } PCII:PI-·аПIВЮI .'( ВОЗIL1:1 ( PB I.
'IIIЈII 1 111111'13Н IIPC,1<."l3111J1111: је 11}'ТIШЧI0l аУIО\l uбllЛ с кa\III-lLp"~"O
. 111 110\1

ОО'ш" а !IIIIIIIJC~1.If Ја8 1ЮГ IIреUО1З fl!ј!IIГР::ШСIiII

npoje'iTHHM

эа;о;аатом .

у прнлогу 3. f!О8РШlIнс!{е р:lскрсюше aaHгpallctr.:H)I. путе
ва, 11 np ltJlol)' 4 .. ДСIl Il8е..1 НСЗIlС paO-рсIllШС 83I1ГР3.'l.СК И Х nyreRa.
.1СфIIlII\С~IIII су 1.:1111 И~(lШI.O:1l11t IНlp:tMt'"Тp1l и eJ1eMCllfI1 13 це.101!11Т

npllc-ryll

"lЮuесу l'ројСI("Ю Il3Њ3 II.lllгралСКII .I( 11}'ТСМ за С8С Н ИВО\:

II1рзле I1рој':КПlе

.10ll:)'\I .... IIT3111Ije : 0:1

геш:·ра.1110Г 11 роје",з. прСICO

lt:tејlЮГ 11 1:10181101' щюјеЮCfЗ .10 "p.HIBC"'-ОГ пр.1јсl\3ГЗ 11 СТУ':1IIје "ре 11
IIOC: I':. кзl\:О 13 SlСОllиtlС II0ИtJrpа'IIЬ1:. тако 11 за Д('Qlllще liз ...-ojll .... a се

Щ~ ФУНКUlI(IН:l.1I1С пpa-rсhе са..1ржзје (ayro(l)"CKa стајм нш rа ) У С\III

Ilре;1 8н ђ~ј)' а"ОIIlIlOl..Ђ I pe"1:IHCТP)'liullje IIЛII p<.·X3uIIJII.r.. IIHj .... пута.
Овај .:юку .... .::IП се ОСJl 'l ња lIа "PII1IOf 1. - Ф:-' II II:ШЮШl..l llа К:I:I
Сllф ll lGшнја 8a llГPaJICK II .I( П)'1 С8..'\. talO 11 на 33"''011 о ја81111 .\1 путевима

с 'У тач ке

Репу6.1ике Србlljе.

ayi()ij)'CI .... 01)'

1.:>: ellpcl::1111 у I Юl'roIlУ "'<llCroP lljy IIОЗll1а . ~"Oj~ 33)1.TCIl3 спс цн фнч

5.2.1 . овог

ПРII .101·а. МерО.1::1ВНО саобраhaјн о orпереhење

( Qшјр ) IIЗРil;f,.':lВ3 се I(!IO број аугобуса јавног iJревозз на час по
с щ~ру ~'IIЩЈаГII:О: О 8рстll IIOЗ llла (обll'lан 11.111 1гnоБНII зУтобус). 3:1
"осroјећс стаљс. rЮјХ'!1 бројаlЫl. могућс j~' !lефIlН IIС3ТII меIЮ,lа 8111!
бр<1ј Iкшtll3 (1I)'То6уса lП1'lаС/с мер) IЈа OC 1I(8)' lюдата кз О реду 110;.кње i)'чеС"rаIlОСТ) уз ILНфОР\4аUllју о СТСliену реДОВНОСТII .
Ја БНU lt .....1 11стс. у .....ъ)"ч)'јуl\ ll МОПС.'1С '. БШiНКЛС С помоh llll М
\юropml, јс.1:111 час је IIС)'Rllше .1,)'I'3Чак II0ШТО С)' ннтерно: OCUII-

:ншltјс вео:..:I ЮР:lЖСIIС, 11:1 .:е ~ICPOД311f10 соо6раl\ајно OIпсрсћС lbе

::: .
l'I JI"радЊ::l

ПРОЦЕС ПРО1 ЕКТОВАЊА

lIyrell.1

·.sal llljC кро} системеКII

)З.lIоч нње Мlюr-о "РС IЫl хоае фИ1fI'lке pcMII '

"111

уређе"'l)I. поступака П:lаllllраlt.3 11 про

je"-ТОllaн.з. Н а СJIII ШI 2-01 ОIlOГ I1Р"Ј10га !lефН llllсаllе су OC IIOBHe ак
T)I IIIIOCTII ИЗI])3.'lЊС. олржзиања 11 праtм:ња C I'aњa)' об.18СП1 IТ)'ТHOГ
IIIIЖI:"' ьерства.

д<'"ф llНIIШ С к[\о 6рој бlШIIКЛ ll стаi l 5 ~I1IHyтa с TII~I што се 15'МIIIIУТ1111 l1еРI(О:l ОШIOI: 1I 11:1 ПI:Рli ОJl С lI:1jBehllM 11ЈХП(}КО ~ I . тј. Q mh" ПI КJI:
QbI 5min, На .1СОIIIIШI\1З 1·.lе UIIUI1 K:IIICТl I ""ЏРllсге l юсе"БIlС стззе.

фЮIIЧII:1L II l':lIюјеl1е Q!l tro:ЮlЮ13 за МОТОРIIII саобраhај ~.cpo.u8HO
сзоораћајно Оlпсрсhење се 1I1раЖЗ8.1 З3 оба СМСра IIOжње. а a ~1:I

сс WpllCТII IIСТЗ I1("ЩОВО1l1а ПОВРШIIна. кала се бllUIIIUШ СТН крс:ћу
У С"-1ад)' с flP3811:IH M3 .1сфIНIIICЗНIIМ 13 ~lOтopl la 1I01 H:13. мсро.зав
IЮ сauбраћајllО om'epcl\eIbe СС lоража83 по с меру. Ако постоје по
прсчна Кр("Таll.а UHUHIUIIICT3 II]ваll П О..'lр)'чја РЗСКРСЮtll3.
110 је llефl lllll СПl1 1I мСро.'1JI81Iа

С:tI1ЧIIО

lCa()

OIITCpetICII.3

HeOll)l.O.l-

Т3':811Х токова.

11 13 UНЦlIКЛIIСТС. IICL.U3'1I(3 Крс1ањз ес нс мере Н:I

jC:I:l1I '111С )'С.10:.1 Il1у)~'711О IIJРЗЖСНIIХ 1I11Te-рIlЮ: OCIUt.'lallllja, па ј..
~':P<ll:l8aH j - МИllyrнll 11.111 IS-ЩIII)'Т1II1 пср" од l 13јllсћ..-г ПЈЮТIJIШ (lј.

ПС!IIill<аl

5 1] 5)

~ll l ll утalоб:l смера). ОДНОСIIO

Q I11 P '"' 111 I1Х Qp5( 15)

т јп. Лt.-о се псшаUII fЮllpl:'l l Ю крећу 11111311 rIО..1р)'чјз р:аСI\ptН lща
Il/ilЛИ ако се ~ћll број Ilсшакз крсће

...-a(o..:t} СТ3I1 IIUII nplll·p3.1CKOf
11 ) lcpo.1aBlla Оlпереl'leња

ј:l811or I1реllOЗ3, \IСОllхо.:щt> је .1ефllНl l саТ II

13KBII)I.

НОВОП"A.ДtU ПУТНИХ nOТUA (ДIOtИЏI
fI8rМ.!.....,....
П'

то",-ова .

еЛIII",
I1РJlЛОГ

:z

1. ТРАСА ВAlIrPAдCKHX ПУТЕВА
OBllj ПРИЛОГ. TrKIIII'I"'1I ) 'II YIC'I BII ЈII Ilpoje"rOe8Ibt ван
\·р :t.1t"' и х II~Ttfla. ТРИСII , је ...UIШ ll п нр:lII као ООЗIIII ':1OI\Y.'>lellТ 18. ШI
)I'::ЮIЮllllсаIЬе 1I Про l:lеру ГI.'"О\.fетријСКIIХ elleMC\l:rra lI}'Та l:t. објекте
1I0Юградн.е. PCkOHCTpyKllllje 11 ро.'хабllЛlIТ31111је.
УП}'ТСТва су оргat1ll-ЮRЗII~ У 0!{8ИРУ c.I'::iIehHM IIOГ!I:ЈВЉII\lа:

1)

ПРОIIСС 11ројеI<1О83IЬЗ;

2) OcHOII~ 13 пројеk1"овање:
3) npcr.tI:J1tIOCТ:

4Ј

ЉИ1речНII IlрофИЛ;

5) flpoj('n1IJI ('.l I:"I.ICIITII Сlll)';ЩIЮЧОГ nлtlH3:
6) ПIЮЈI:"tm1н е.1I:"Nt IlТИ nО.1)'ЖIlОГ ПрофllЈ1:Ј:

7)

Пројеk1"11II e.1e"'C IIТlI ПОnро:ЧIЩГ Ilрофll:Ш:

!! ) ПР<lсrОРIЮ тpaCllpalbl:" .

2-01:

Осml6~е

(II-:n\llfiUm"m/f

.1' оО.lосnm nуmllи,' UН:ж"еНН!р

ства .

2.1 .

ФII] е у ЮР8.Ј.н IIpoj t"--тttс JlO"-'Уtttе IIТIU IIјс

ПРО1IСС Ilpojo:...-тоll3lЬ3 " утсва ВOJ\lt се OC.\lItUJ!I.atHM поступци
ма :t.XIIOIl3I11,M

11:1

.\IакснмаmIOМ фонду l1Н фоРМ3.iшјз о прНроДНIIМ

11

СТСЧСIIIШ ограНllчењи:..з. lIocтoj~hoj просторној н ФНЗII ЧlCOј (..-ТРУIi1)'1'11 пуга. саобраhaју (lI0cr0je~M и проПlО"щр3110.... ) 11 дpyntN ре
леВОlfТlIИJ<l lIapa~t<." pll:..a

""1(0611

се

MOr:la

aOIICТ\1 исправна o.:J.ЛYX1I

о 1111 80)' IIlfТеРВСllШlј а на IlyrнOj \lPC-""I: РСХlБNЈ1НТluнјl, РС"-'ОН
CТPY"'U llj 8 Н.111

IlooorpaJllbIl

(IЮва траса). (с.1НЮI

2-02 овог ПРИ!lога).

Цеllтрa.r IИО место IIPilll 3.il.3 ДОИОltlењу O.]JIyKC о томе да .'111 су
буд)'1\и 1.a....-т~"j.( IU!tIl l 0..1 \lОГУl'iности nocтoj~hcr пута (путне .. ре
жеЈ. I1poutc .... Ора 6 11TII дО ...'У .... еlfТоваи Н јава" QI(() д.ржаВИНN нн
СТ ИТУШlја."а (NIIIIIIСТЗРСТВIIма. лнрскuијама )8 IIутеве.. jaBIIH~
предytcћllма н сл.Ј. таlCO 11 у стручној јавности 11 Nеђу занктере
COB"'III'" грзђаНlI .\4З.

8.јул

_ _ . 'I.'"
i! ,

20 11 .

Број

K83JI IITeтy СПРОllе.~еltl! х 11000IРilЖ\НI;IЊ;1

223

50

П РII то.\! сс

11"J.J":lJajy

два

ОС ЈlOвна задатка :

11
11

о.д..1ука \юра OlfТII lа С IЮR.1н а ' Iа

,'ICT3:hI1lIM . 11 С ItР IIС1 PUt"1 11M

I ЮУ " :iаIllЩ параМСТРII\13:

2,

одлука

вt:Рl1 фикуј .: јаО!!""1

1.:1:

j rlRHn ,1rll)f1'1

' ЬС М будуhl-l ла је пут

I1

ае\юк рзт,: ю", О:UIУ' Шfl3-

~"O.'~ со: фt l н а Н ~'lI rrl

КfIX средставн .

г-:-i,-.,-,~.,.....,--.-,---- ----_._--~_ . -

lI't

lяј":.Ј,1НI ".

-----

.: ~.
• i"52М
....
"

,
111>

Ј"

'" 1 )ј,д., t
"II"~ I't,~

" ,11'11.'

"(\I'ј

С'Iш.-а

2-02:

"""""

пп"

А.морumаl! ) 'mврђиваЊ(l потребних ОIШ/llдllQсmu у
пројектоваљу еаllградскltх путева,

да 6и процес пројс ..:roвања nyreвa дао же:ьен е е фепе. неоп
ход}IO је доследно поurтОВ3ТИ сле.1сhе прИlщнле :

1) изocrз.вљање појс.зИНlI Х фаза пројекто вања I1.lН ЊII:'Юва
формал на нзрз;:{а доноси само маРfI!ИL'tИС уштсде. уз висок сте·

С1ш.;а ].ОЈ : НJ6nр

nC11 веРОВЗПlOће дз се Ilсћс УТВРДIПИ најбоље реШСII..е :
п.lанирањalпројсктовања ]3С l lоваllо. н а поређељу и ВРСДНО8ЗЊУ "у

MCpIJ'IKHX показатеља варијантних решења
Ј) ОllЛагање к.ЪУЧIIИХ ОдЛука за CJlсдећу фазу проје"товања

у супротности ј е са ОСНОВIШМ заlЮНlIТОСТIIМЗ проце са: свака ф:IЗЗ
лројекrовања и.ма СlЮјс

4)

свој ниво н ШIIРИНУ рататрања;

Ja,ilaTKC.

полаз не поставке СIlЭ.КС фазе. које су ре'IУЛТат закључака

npcтxCUH e, кончх>лtlwу се и кроз повратну спре!у: M3tьe из",еfl~

полазних поставки су п отребне

11 HeOnXO.:UIe:

ако су nomyнo де

мантоваие п рвом итеР!Щllјом испитиваља. зиаЧИ.'lа nPCТXOДl 13 фаза
nланнра.њalпројектовања н нје дала одГ"Оварајуће резултате н аа се
морају

npOBcpll11t

основе и нач ин ..10ношења преТХодНИХ одлука.

у теХН0Ј10ШКО:'о! nOГJJ e:ty, у свакој фази постоји ит~раТНВIIИ

Vllm'HIU"III,'

,1Vk'(Щllје JQ8Ј/ПЮ од фи:;t.: 1I]/J(lfJt.:

/lfюје1:.mа I~\'nm.

2) раUИQна.1НО н документована О.1Ј1учивање у CBIIM фазама

Посеба н значај

1,

Сllt:UI1ФНЧНUCi )'Тврђивзња U!IПlма.llft:

I(ације 1I.\l3ју путеви који пролазе кроз насеље ,

BaHrpa.1CI<II

nOJlP)"ljy IIзсеља " .\(а две OCIJOOlle ФУIIКlJl lј е:
] 1 о&збе.аIlТII KOHTHH Y IIТCТ П]X1lШ1ННХ TOt.'08H ~~J 'i:.Ј.UП'II~'
градСКJlХ Сa.:Iржај а 0.1 негаПIВНИА УТllцаја nYТH Qr еаобраhаiа:
2) OMorytiHТlI брзо 11 ефикасно вoђelЫ.' "ЈОКОМ ,,'Оји ШI:1Ј У ШI,Ъ
Ш1Ј\ извор У rva.'l.CKO!oI подручју.
ПолазИ'1 услов ПO.'lразу мева јt:,ЩО:ЈнаЧI1 О ДС: Ф.1Нllса l1 СТ(IВ о

релаrnвном значају навс:.аеиих ФУНКЦllја IIСТОВремсно tюдсhll Р'I 
чуна о хијерарх нјсlCOМ н и воу

Ilal.:eJba

(,10К3.1НИ , Onurтl1llCКlI, ~ГI'

онални или главни центар) и фУН lillltOШLlној врс'Ш П)'Т31I1 рЉ':ТУ " 
'IН, сабирни, 8СЗЮI, Д3ЉШ I Сl(1I пут). ГснераЛlНl ПРIlСТУП ука зујс на

ПРОIIСС прој еl\ГOВЗња који започиње И И ТУИТIIВИИ~I стварањем ре

две ~Oгyh l tOCTI': Bo~eњc оаllгр3ЈiС ICOГ пута кроз II3С СЉ~'

шења, наставља се зналИТИЧКОМ разрадом да б и се l l роцеlшле по

во увођсње) ИЛН pel1a.тtlBHO

следице, а завршава повраТИ Юf утицајем закључака анализе и

пута у односу н а

CIIH-

;10-

пут у

HI:JaOIlCltO

(/'.111 њ~' ro

,\Oђelb~ Дt:ОI!lШt: 831Н Р<1:II.:IЮ Г

насеље са II н дире",НlОI

или

!ll1pcKI HI I ~1

1:I е'Ј (1)lа

преко раскрсн ицз. Треба поurтО8аТ1I ОПШПlјс О.'lIЮСС пrlllК.П<l I I':

тезе lIа полазне постав ке.

Пошто је основи и циљ да се у cвat."Oj фа1Н пројектоваља
(генерални , идејии , глав ии , и IIJ вођаЧ I(Н Ilрој екат) утврди

01\-

Пlмално ре ш ење проблема. кuјl1 по ПРИpo!l.l1 ствари припада тој

СЛ IЩИ

2-04 овог

11:1

IIРи.югз.

Гран и ца насеља одрсђеllа ј е граНIЩО~' ПЈЈаНСКОI :lt'''РI<, I П(l
t.'Оји се по 3ЗlCOНУ израђуј е 13 гр:щсt."3 насеља (Гсн.:раЛlШ yp[iaНlI

фази. ОПТИМ И 1ацнја рсшењз је основно начела сваке фазе израде
пројсктн е документације, Цо::о процес llројектовања IIре:tстав:ьа,

СТИ'IКН плаlt). ДеОИII!13 ваllгралСКОI ' пута у по.1РУ'lју I13С СЯ':1 О: lр.: 

у Сјварн, опти~изацију по четири основие шt!ЬНс функције : м и ·

2·05

н имум lIи вестн ци о н о н х ула га њ а ( гра ђење

CHM8.1Ha

ђена ј е стацнонажом пресе~"3 .:xeoНlIЦC пута н границе II,I :1l1а

1":)1111(:1

овог П Рilлога).

+ о.д ржзвз ње), мзЈо:
O.l1ll0CIIO

t)eзбеДИIX.1" II УТЗ. МЗ КС Н !оlllЛlt il П РОlI уt:: II З м о ћ .

м аI(С llм а_~ ни п оз итивни е ф е,,"'Тн за корн с ни l\.'(' п)та и м и н и мум

2-03 овог прилога).
0.1 OCHOBHIIX ци:ъева процеса проје",овања

е КOJIО Ш I(И Х ПО('.!I U ИU8 (слика

Један

путева је

сте избор ОI1Тltмa.rше локације 11)'ТНОГ правца (;:Јеонице) из чега

ПроllCПfЧУ сушrnис,,-е караlП"CРИСТlIке Iђ,та . ОаРСШ1Т1I )lОК3Шlју јо,'
кључни прuблем у свим ф~"ЈаМа плаlJlJраlЫi

11

щюјектовзња путева

(слика 2·03 овог ItрtlЛога).
у гснс ра.лно~ пројек!)' потребно је O!EP~.'UITH оmима.:ltflt

"'0PII.<J.0P на дефи н исаном подручју. аок се 1а идејИl1 пројекат IIСЧЈа
жуј~ 11 је:tllOзиачно n.ефtt!иwе ОlfТималlЈа траса у ус војеном опти 
ма.лном корилору у преnюдној фази. гс н ералllОМ пројск!)',
у главном н Иlвођачко:'о!

I l ројеlCl)' траса ј е фlll(СИранз у ап

I.: ОЛ УТIЮМ tiООРЛИИЗТНОМ С IIСТСМ У

XoYZ.

па се о птимизација C BO'НI

на избор rюј единаЧНIIХ ел емената и eвeH·rya.1Ha мик ро lю.... ерања у

C1lll\a .!- (Ј4: 0tJ11(J{.· xujepapxujo .:u..- 1Il1fЮl.1 I/(Ю:' ЬЏ и ФI ·ЮЩIIОllltlllll.\

простору: посебна пажња с е пос већује I\3бору ОПТИМ 8.1 НII Х м етода

врста «шl.·/JlIдс....,L\· lI)"m t'StI.

и поc-тynака грађења пута .
Сиа ку фазу п ројс: .."ТUва ња о.::\р<:: ђују .:.tJ!.D Шl рIl М<.'Тра : Ш Н РIШ8

Прllступа проб.lем у и ннво детаљllОСТИ ана.л Jt lЗ. П ошто је проје к

ћt'JJLl1l<ују ~'C :lIЈС

1)

IIp!.:TC деОНIIIЩ:

Део Нll ца о а н градског fI}'Та к рој п.ыручјс

113';0,'.1>3 кој::. I !Ма
11. "1"1'-='"\ "<lI.:"-I1СI1II

това ње пyn:ва Вlfш ерава н с кн ype~eH процес у в и ше р авн и , он у

,10М Н Н3 ЈIТНУ фУ НК Ullју вођt'њ..1l1pn:IЮНIIХ ПI "UII:I

пуној м ери захтсва да се НЗДllој е као најб итниј и кораци стварање
вар иј ан тннх реше ња и ЊН ХОВО ВЈХ'дн о вањс будуhи.:ха се н а ос н ов)"
"Пt Х актн в иосm :Ј,о носе од..lуке о прел аску на нову ра8ан (тј. у сл е
.IIећу фазу пројектовања) са сте п еНо .... 1.:1I1-УРl l tКПI Кl.lји је cpa")'>IepaH

ца, ПООСlllВЗње Il3се.ъа IИ1I1ОРИН! l lI!_ЪНII о.:аО()ЈШћај) о.: 1I.:II11"p:~KK II M

путем. Такве л~н иUt:

IIMajy

дом и на и гну ~еlђ·tp.1ДСКУ ФУН I(шtју

11

у надле ж ности су ОР" аНlf1аlll lјс ""ја )11р..1I1..Ы1 BaHrpa.]I.:КQ~ МЈХ'Ј+,'О\I .

Оне се ItJlаtшрају и

Ilpojek'l)'JY 110 ПI'3/1И,11IМ(\ '13

'ЏIII ра!IC"': IIУТо.:ке,

Број 50

224

с 1" 1\1 " 'ТО се IЫj .~08 110ло;t,-;tј

8. јул 20 ЈЈ .
':1

щ)()(;rору

11

број рзскрсшща

YCKml-

ОС I IOВУ CI); IH je IШ Иll СГlllllј е IIpoj t' ..... a

11

ytврђСllIIЛ IIРIIОРIПС'l а рс

ђyj ~' с I ' iLVIСЖI Н1 М3 "13 раз вој I1реДМСТIIО,' Hac~:ъa. Воllе се просто

~"OIICТPYIClll ljc " ~ 1l)'ТIloj Мрс.-Ж II .

Р llм а у

СIЈС!I"фIlЧIIOСТ " poц\:e~ реI((Ј IIСIрУКЩ lјс. као 11 IIIJОl\еса "ро.
jt'KTO llat t...1 рсхзб llЛ IIТ31111ј е nугсн.ај сстс Сl)iшј :1 111)('/ II (lC.·le KOjO~1 СС

Jo:Oj IIM <I " с м а урба " 'I " садрж аја. а урбаНII СТ l l ЧЮI р.1'lFюј се !ЈС

ОСЈ131ЫI 11 3 њ ю: I II I'ПI )'I-рожавэ Ib II .xOIlY фУ"КЦ llју у бу.зуh IЮС ГII . У
I I.ЋltlСICQJoI :Io..-ум е IПУ IMI X08 1 10'1I.'Т3 1\ 1. крај се О_lре ђ ују стаШЮllа·
ЖI):" I1pt'CI;'Kii ~. 1 1JiI'II Щ;):.I1t •••,.1111:1. То прста Ll.СОIIII Ш\ је ;ЈО~ lII lаln-' 1 3 )'

ун рђују ефе~'·1I пpt:.ђ'ЭС1l1.'1. ~ I epa (бс1бс.1110СТ. 111100 усл )'ГС. lat ll ПI
та ЖIlIlOТIII: Cpo.·::tHII~1 11 OI1P:III.l:il':lj~· УТРОШ~IIЗ ФIIЩIЩ'НјСК3 чх-д,

1";"13111101' (еВ<IГТ)'3!1110 11 IlJuoђа'",,'ог) 11 ap.\HIICКOf 11ро'
110 СЛIIЧllој I1ЈХК1е.'I)'РIt ~-ao 11 за IIОНОГРалљу "YТHII \
IJpt-Т.'l.ОД llО дефШ lllсаllС J1pojCКnle 1.1,.13ТКС 1.1 C I\,1~'Y IlОје

111.11111.\1 ,,-:псroр нј R'Ч3 ••уп.'ва (ДаЈМI II СКI I .1 Ж:-Ј,Ш l. yreBIII. '13 11 1'С ' Ю 0;'1
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(д зљrнIСl'II, IIC)11II . ..::аБИРНЈI. n pI IC1YIIНII) 1I 8рсте JI W II'la Г]Јз1}~ВIIII
CI'II X 1II IтеРIIСIIШlја (IЮ80градња. РС),Щlструкuнјз, рсхабl lЛl1ТаШфl ) ,
3 .Ј. MepG_~B 8I1 r БР)ИIН"

МЗКС IIМ rlJШ:l оr'Ј IIIIЗ нз Ilраnl\У

ОСIЮ8 1111 I I Dр3меrp и у пројеl\l'Olфl'У путева су БР'lшra 1I 11ЈЮ
ТОК на ОСНОВУ којlј Х се .1Сфllllll ШУ 11 .11Iм еЮIIОItlIl II)' ....'~~I ... II ПI 11011 РС1llЩГ 11рnфила, с итуашlOНОГ пл:ша JI ПО:l)""'I1ОГ Ilp04J11 ,~a, II сто8реМСНО.

01111

су 1I Д,ђl llll:ШТ;Ш III>KaJ.:lH'J). IIj)<lj.;'KlI11IX

6.1ЗII II Kplrтep lljy.\1II за ПРО Llес U!>C":lJlOIJ.:IIb;l

l!aplljulll НI I Х

OC rB:lpt'1L3 11
р<IЩ' IЬ3 ,

~/ 00l HC>:llll la:-.IIIIIКQМ ... .\IIIC;I) ~югуhс јС' Щ)()'ll.Ж I I'jpa11 1ТJ1 11O \-IOћу

БРЗlI не, QIНОСIЮ дt'фllllllеа lt.<~1 I Ю/Ја'lне U~ДIIОСnl 6РЗllllе. 1"111. ОСIIОВ'
I){'

БР:Jllltе

- \'0 11<1

се УСl юстза;ъа оеза I!Змеђу 1l.1ЭНСРСКIIХ зз.пева 1I

llројекпнrх елемената лута, ОДI ЮС I Ю :rР)'ЩТQCШIХ 1<пстеu.a 11 MoryhllQ-

I.II l lbIlXOВC pea.n И3аШlје у функшrjll ПрОСТОРШIХ OгpalllI I IClb3 .

3.3. 1.

je.1I1a~-a је

ma x. \ lr ,

ОДIЮС I Ю

\'гН 20 , Вре.1НОСТ \'гl+20 . КОЩlа р" шt' се са mИil:\'Г У1 услов за се
11е Ilр<КорЗ'lе вреЗIЮСТlЈ zlare)' гзОслr l 3-~ овог ПрИ.'ЮГ3. У щюјсl"
Пl\lа РС.'l:зБIlЛllТзш!ј~ В[}С.1I юt:г шах\"г 'ЮЖ~ б llТII 1I ... ,.'lla 'Ш 11[><..'11IЮСТ \1:.!КСlIм а.lI1С ДОЗВО:Ы'IJ(: 6РЗ; II I<.", OJIHO\: I< IO БРЈIllIt: ""Ја oOe1i'e ђујс: )\О.\ l огеIlУ 11e,'III 'YP" tKr ', P3l'\.· Ilpll Yt:!IOIIII~I~1 I I,~'I IC 1·":OMcтpIJj C K..:
II\1ЛС:РфС:К~Цllје.
у ол рс:ђI Ш:t.њу раЧ УНС I\С
рена. Р3Ч УНСК:I

61"311113

(ipJHIII:

(\lIтаl! фактор ј(' ка ра кте р те·

;lС:ОIll 1Ц!: са Je,'1IHI""~ 1

K<lpal\l'... ')lt CH ...."M:1

те

Р~IШ - 8гј UДpi:I})ј е се КЈЮз ПРОILе( И'јра.:!С ГСНСр3ЈI НОГ rr ројсl\ТЭ 11
IlреДL'тзв,;!.а ОСIЮВ IIII IТPOI'paMCKII lIap;!.~leтap ш юрзду IJдсјlЮl' 1Iр"'
је....-та 11)'Та ,

,

,

ОСIIUfЩQ fi'ПШIll- Њ

0ЯtQ_ . ~

Основна БР)ШI3 - \ ' 0 , I ЮЛ3ЗНЈI је IlЈЮГРЗJ>lС I(f! I1 щ)зме'гар ".-ој ll
ПОl\азује 111180

YC.lyre о:rр ... l)e tЮГ

обраћајном оn:Јереhе њу

I I Уl'l ЮI' ЩXlIЩЗ I IР" .\IСРОЛ3ВIIO.'1 сз 

- О Пllо'Г, OCllOBII3 6Р'IIIIIЗ - \ '0 IIРl l OlнtЖ I Ю

јСДllаl<а средљој БР"ЈIIНИ саоБРllhајно г ТО"'3 . 113 ка!!з се .:1ефltlll l ruе
OC l lOB li3 OPЋIН3 , нстов рс меlЮ се деф lllНШI": 1I .1()lIЮЉСIЈО саобра

hajllO

onтcpcl'lI:l l>t:

- Qd.

nРII ""ме је

\10

јХ:3:11I0 оствар.ы ва •.

у тзбеЛlI тз бс..1f1 З,О2 овог I! РIIЛО ј'а. Ofl llOCIIO на сmlШI

01.101'

" Рl lлопt

дагс су ОРСДIЮСТlI ОСНОIIIIС бр Ilще

ј ll ранга I I )'lЗ (ФУШЩlюнаШIЭ I<-1;1сщj.tJt кацJtја)

11

-

3·02

\ ' 0 У ФУIIIЩII

маI\РОПОК3З31~'. "3

"POC10P III I ~ Оf1)3 11 11чс ња - ТОllOf1)rl.фllјс ~qХ' IЩ .

СlII"·а Ј-П1 ' ПI'III.·(/·Ј tlt"/Ю6IU! ( 1i)J I1 /lflЧУ!lСК'-'

1,"~IlH'I"I"~1I

.

Н'"
""~llll

"
"

"P" C1)'IIHJt

Р;l.ЧУНСI\З бр1111ta

- \ ir

жи з.а п рорач у н f1)ЗННЧШI Х

.

(~I:It... ,,,

'CIO""H~~1I

"

.'"
оо

"

.о,

11 рИ ,\l еIШТlI у п рој:ктовању путева. Њоме. СС 11ра"-Х:I IЧН О

()!Ipel}yje

II:lЈслcr.кеН ИЈIIМ тереНС I\I I"1

УСЛО ВIIма одређе ног луга. Ћlм е се ItlЏllреКТl10 Iнражава 1\001 111\11 је
" рнхв3т.ыIB оБИМ ИllllеСТlЩIIОНIЕХ y.'l.1raIba.
Рачунска брзина ЈаВ Н С јl 0.:1 II РО ll'а ~ШР :IIIС основне БРЈl ш е -

\ '0,

а нстовреМСIЮ IN3 Зlшчењс нзјвеfrс безбеднс БРJl ш е ВО'Ш,13 у

с:юБО<1IН:Щ саобрзl\ајно.\I

TOl\y у Il3ј ОШТРllјllМ УСЛОВlIма I1УТ3 .
)' ф)' Ш\lНlјll рlllН'З 11)'Та IJ )'слова

В ~Д I IOCТl I рачунске 6Р1ине

тсрсна :l3"JC су У табели тзбе,lIl Ј·ОЈ о вог rrrll!lOra, О:l IЮСIIO "Р IЈ К3'Jalre су 113 О:Л II UII Ј -02 овог
Та6е.1{ј

nrl l.10ra.

20 - 30 km,

[·1:1 ДU011):1'шltМ fIYТCI)IJ MU, IIUВСДСIН;: брзн щ: мо')' сс IЮСТtlhl 1 са

г. IС;ШI){'Т. Тзј услов

HCl\;l1yje

се ПроЩ;Н1)·3.1IЮМ ,ђ~,кIIllО.\ 1

кoj H~l a је могућс IlрсгlЩ:lње ( n()г.rавље

бр", .."

""""иltс~.t

IJ(I-

100

80

СIi'iнplШ

80

11р "е, уш щ

оо

:1..'0111111:1 I Ја
4, o~lr IlрI1JЮГ3, IIЈХI: IС:ШЮСl Ј,

Пројс..-т" БРll111Э ~

\ '1" ј е теОР llјСК:I нреДIlОС'1 БР'lIt11с: мејХ111

даВllа ја Д\ I ~lеltЩОllllсањ..: Q-1рсt)c1!Оf елемеllта п)· га, ..:.:юбраћајllе

граl}еВJtllске опре .\lе, као н "Ј3 вре_'НОIl3IЫ' ваРllјаllТШI:\ реШСЊ3 ако
ј е cllryplla 1I УДОО ll а IIОЖ lbа }' С.l060зIIO)( саобраh ајно.\! nЖУ. Та бр 
lllна СI: одреl}ује Ila OC IIO B)' гео.чСТРllјС КIIХ Kapal\Тcp" CTIIK a трас ... у
l1ЛаtlУ 11 профил )", при 'le~I Y је гeo ~leтp"ja елеме нта ~lеРО:ШВНII ф3К
тор безбс.1 IЮСТJl 11 У;ЮОНОCnI вожње.

ll ројепн з БРЗIIна

- \' р се ОЈlређ)је ..-:10 IЮС.1С!I\IIt;I

"ма1 1 1 ГII у СЛС,1еhем р3СIIОII)': \'г ј

"с

11

:s Ур:!:: mзх\i г ,

11 мора се

у щређС:НIIМ а ll а.111·щма IIс"3а ЩI.'.! )а Ilpoje..-гОВiIIЫ' саобраhзј 
граI}СIIIlЈЈС К": опре'lе маКСI"IаЈ1Н3 pa'1Yl-/сl\а GpJII!ta I1реЛС13I1.Љ:l

KBTcroplljy ПУТ3. Н3 ОСIIОIIУ Законз о

Алгор итам фоРМllРЗња ~lеРОЛ:lВН\lХ БРlИН:Ј у nројектов.ању

ра.'''Ч'Р<~Н

"О

P;.I-

5 km.

безбе.1tЮСПI свобраhајз.

1Caf'1lttq!"''''''~'' те"",,,,,

"",НII

а у изузеТНII.'.! С,lуч ајСВ II ~1 3:::

мо ако је на ПУЈУ у 13.'10но.:Ь3l13ј)'hoј меРIЈ ocтвapc:113 IIРI,:Пllшјllа 11pt:-

ОР3Ш1У О11'3f1I1Чl.'ња 1а дату

3-DJ: Вредносnm PUЧУ'fске брmm: (Vr),

"L-""Ж~Н

MIIIIIIM 3:IH a ДУЖНllа деОl1lше С3 I\ОlктаllТlЮМ вре.1lЮUlhу
'(Y"CI\C 6Р3111 1 е јс

- I'r

)'својеlЩ Ј.;' ТСОРltјс,,'З IIЈХј.lllOСТ ..-оја слу
reo),leTplljcl\ItX еЈrе}lе ната I\oj ll СС .\Itl~'

.::юња l'»aНlllla ПРОЈСЈо;ТIН I х. еЛБН: I Нlта у

{јРJllII(, m611СIЮ 01.\

_I r:IО6(I О,ј)<IН I IЧо'Њ(I.

'"

3.Ј.1. ћ"н 'иска 6РЈIIЩI

( 1Ј-)

фl'l l"'///I()IIU1llt: "',I i1Сllфlll.·Ш f1Ijе 6(1II,'{ю(Јr.:юLl' II.I 'I/I{'(;(' 11

Taf/C.1a 3 -П1 .' BpeдllQf:mll ОСНО811о! й"mllе (\'0).

." .""
"

lI)'Тева "Р"l\аЗ311 је "а С.1IЩII Ј-ОЈ ОВОI ЈIРЮОга, ЛОК је ОЛШТ11 пр"
каз профила пројеКТllе БР31111С С3 ОСТз'"III,.. )lep0.1aBIIII~I БР31шама
':шт 'Ј а СЛIЩII Ј-04 ов()г ПР Il.'IOЈ·а.
КоНСТРУКUllја Irрофir,1а Ilројt'",'П It' 61"]1111.... спроводи се н а
ОСIIOВУ .зефIllIllС3НIIХ заКОIIIПОСТII:
1, пројеКТllа БРlнна - Р3..1ијус хор иэонта.' lIе КРИВ"llе (Vp-R);

2,

пројекша БРЗНll В - под.УЖIIН НlIГllб (Vp-iN);

Гlf5с!:Ш!S. ;

Број 50

228

3. модела IЮЖ'bl: ~;ојИ~1 се апро..:сш.ш ра вaplljaUltja БРЗ1ll13 у
слобозном сзобраl'lај'IО'"' ТQK)' (убрззн.elУСllОрење) У фун кшtjlr сл;:
"I:llатз СIIТ)'а !L НО I IOГ пmlllЗ 11 ПОДУ"'''ОГ профи.13.
IUCj llOr 11

: -1:/,,

На основу РС:'Ју;ЈТ)'Јућег профнл~ rlfЮЈС~ЂIС брзине:
-

11 Irpolk:paR3J )'

IIJXlЈС"'''ШI е.lе~lеIIПI

11)""-:1:

.Ј1I~СЮl lOllltШ У се IIIIjХНlсраваЈ)' !IJЮЈС/t,-Пlll С.lс)rС II П l l1уга)

фу шщнјl l за.ПСlliШС прсrnС.'1 НОСП I - Ржр :
- !lII IL,I--'''''' Ч,"'' се УСЮl зђују CYCCдll l1 llројскгн" елемсrПl1 (ОУ

11 хшюrСllИзују трасс пута (c~aњa 11 lюјс...-тIШ (1рlllна

-

)

УР... cтa~i

.заР.1IЮ од(,:ту r шњс - 5 11 коеф llшrјС lt8Т .'111113M II'1KC .'Ю~lOreностlt трз
се пута

- Оћ ):

- ! Iрој!.'ю)'ј) се саобра hајнз " f р;!ђеll l1НС~lI О'l ре t.lа ' I ута:
- пореде сс мријанпrз решења трасз и D.'lрсђује (прогшщr рз )
Cn:nCH иес и ryptr ости 6удуl'lсг nyтtlor npaB113.
На СЛIIШI Ј...{)5 0801' IIрюогз 11рll юnal13 јс КОж.-ЈРУКЦllја ~л ·
ђјуhег профила I1 ЈЮјсктие БРll1 Н С за MIUe.1 8ОЖЊС са t.:oIlСТЗИПIН \I и
.
.
и ~пореil.lJ. ОДI ЮСIЮ а'ЧI-(Ј.8 mI~.

ГЈ..
;-lТ--i:;'·~·"='r~Тј . .

I

. H-' ~-- .

I'ЛU R IЮГ Il ројепз пута .

~ .1,I\rе Н 1I ЮllltIll У ~'C

-

~

Дст аЉ' I З 0'11\,1" '" t r рој с l('"П Н: БРЗ II IН." (" ' РОВО!!II се Ю tЮ.\I I!IЮ IIСса ЮР3.1С

8. ј ул 20 11.
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Стm:а Ј-О5: KQllc mpY"'lfuja pt!З)~'"l)il'ћ ez nрофюо "fЮјекmне бfЛuне.

3.4, 1\1ep0!1a SIl H па ра~II.·Тр И

ВО].8ча.

80]1I'!13

м 'IYТ"

J.4. I . 80ЗО'l

3.4.1 . 1.

Ви.з,но п оље и меРОД38ИС

а) Њоштрена IIН1}'Ра преmСЛIIОСТII

Blllype

- Рј ;

Изоштрена !l изура лреrnСД llОСТII везује се за дубину л рю а
roђ3МIЫ!.

0.:01

!IOOiIЧ3)' слобоД IIОМ с аобраt\ајном току

11

л редстз в:ьа

дужllll У којlJ обезбе ђује да се у BPC~jeHCКOМ и птерllа."у 10- 12 сс
К)1I-'1 11 .'I.OII«C одлука о преДCТQј еl'tcм !lШНСВРУ 11 бсЗ&:;1.II 0 сп роведе .
Одређује се lIа ос н ову И1ра)3:
Рј ,. З V (т). глеје брз и на

V !I8Тa У kmlh,

Вюура troјз знач ајно према шује ЛУAi:II Н У зауставис " рег:Јед
'IОСТМ I'.'OPIICТM се у а Н 3.'111]1I М3 11Свара у слOOo.viOМ саобрзћајном
току. ус.поста8љању СIUl1UНIIХ лросто р tlНХ од носа у тpac ll paIbY. као
и у ЛроЈС ПОвању де ни велисаН II Х

11

п о врш и н с ких раскрсн н ца.

б) с.~обо,1На ВИl)'ра I' реГl1СДН ОС 11l

- Ps;

Слобо:!.н а в юура преm~ДII ОС ТII I1 редста аља ОС IIОВУ

)3

оптич 

ку ан а.ТIII ЗУ тра са ианградС КIIХ путева. а п рll мењује се и у лрој екто
вању н оrml ЧКНМ ана.1 И)3)1 а ден нвел нса ll НХ расхрс"н ц3. Одређује

о

се Н 3 основу и зрna:

Ps - 6\' (т). rnejc брз и на V дата у kmЉ.
8) Haj8cha дуби на I MIlOf п оља;
Нај већа д~ина Bll.!lllOf поља, односно крајље тачке усм ерен е
811Зуре 8038'1:1, I1pll mjoj се ([10.1 СТ8l1дnрДJIIIМ уcnови ма в идљи вости )
.\.IOГ)' разаЭН3Т1I КO llтypc возила 1Н1 п уту изн оси 0.1. 1,5 до 2.0 km,
г) М И НШ.I М Н И yrao 1 1ерu~ ,щиј~ :
М ИНIIJ.l а.1Н II угао перцеп ц нје ДСф llllи са ll је фНЗII ОЛОIIIКНМ кз

pa"...-ериcntк;]М З ока Н НЗIIОСИ Т

_
_
-----...

за раэ.'1ичнте аналнзе ПРС:Пl еЗЈ IОСТ II

~1) 8Q}ШIО) јс

се спроrмuе у то"')'

h,' - 1, 1О m. а BIICl1lla

lIel10кpeтH e сt.lепьс

h$'" 0,1 О т .
bv ... 1,50

П оло,.... ај ока возач з на 8О3II0ј трац и утврђује се на

О.

m

_С 1 иuм.E

ме(>(IIО 0..1 11 8 I1'1 11 е тра ке к а с реДl lII 1I 8О111е ТРЗЈ( е,

п vr_ ПОТЕЗ. ДIE~

f"O<EP " " ' " f1I"Q.>ElЏIT

3.4.1.2.

~. ~

етој ll се И]: перцепције, и.аеНТll фикаuнје. "роцен с и спровођсња
одлуке и з. l1отребе п ројектних анализа YJlI рђује се на (г - 2 5«.
У токутрајан.а ро:аlЩllј е. ВОЗIIЛО п ређе пут: Lr " 0,556 V ( т), где ј е
брЗll на V дата у kmlh.

1

VttSV. !>_ . V,

.~

_--_.
_-,
( ,

РеЗto:uнја возача

Проце<: рсаroвања 8Озача на тренутно настале С f rryацнје СВ

,

..

wjc

процсса I1 ројсхтовања "утсва Mepoдa B II3 в исина ока IЮ13ча ( I IУГНИЧ

Сlllка 3-ПЈ: А.1гоРIIМа11 rJюрWllрања .lfер0да8ща ЙРЗUlIlJ.

оо, -

'" 3 о .

.1) М Срода811а ПОll1 ција ока lЮ)3ча;

ј

~

I

3.4. 1.3.

Ф Н ] 1I 0 ,1 0Шt.:3 ог р анн ч ења

ВрелllОСТМ фНЭIIОЛОШI(НХ параметара .з.ефИllисаllС су величн

ном }'6p:UIbII (mlsecl) и l'рзаја (mlscc1) у нормалнmc (бочНON) и
TaIlГCHЦltja.1110N смеру. дефllllllС3Н је раСl10И лрнмеlloИВИХ llредно
CТII Q!1 Пр4ЖНlIХ ( м.ИНII)lа.1Н1ЈХ) до удоБЮIХ које нсћ с проузроmвant

11 опаснс повреде П Р I I cтa l lдap:UHrM маllеврима у IIOЖЊII .
CJlcMellnl пута (f})3 I1I1 ЧНИ е.-.е.меlffil плам 11 Проф"-1а) ди
меИ]ИОНlIШУ се за )15рзања у p3CI!OHY QД UT - 4.5.!ЈО u.1.. - Z,7 m1secl,
однос;но ~ .. Z,2 до u'Ij- 1,0 nv'scr 311 распон БРUНI8 4U- 130 kmtП.
Пражна ВРСДНОСТ U" ...in - 0,5 mJS"ec:: 2 користи се код АИмензно
иепrnксљнс

П роје"",н и

нисаља мнннмалllОГ радИЈуса хоризонта..1не КРН8нне са контра на

гнбом

(ipL .. - 1.5; -1.).

Врсзности норма.lне (бочнс) t«)МЛОНСНТС трзаја дефинисан е
С111ки Ј-О4: Оnшмu nрuказ npџфЮU nројекмне брзullt'.

су у рас п оиу 'н- 0,8-0.,3 m1Sec::-I,)3 раСјlОiI БРll1на у .. 40-130 k.mIh.
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В01110 ДllllаМ llЧIiИ параметр и Nсрода8НОГ
терет иог возила

...

"'1I-,8Т(!.М + t,..,J

33803110 Л ШIa.\шчке

3H3JI II3e Урзса rlyтeвa са становишта :че.

РОllЗВНОГ ТСРСТIIОГ ВОЗltла ~'ОР"СТИ се IIОр.\t3Ј1I1И л нјагра/ош вучеl
кочења н noтpoWIbl: ГОР'IА. П за ПРllб..lIIжне лрорачунс

- - - - -

---

KpUflIIHe.

11 kOHCТPYK'

Цllју профила брз ина за Q.1ређивзње почетка 11 краја ДОдзТНIIХ тра.
ка на УСП О НlI~а ( паловима) МО)l(С се (с Л О80ЉНОМ таЧIIOШl'lу)
СТИТИ 11 V- 1... дијаграм . пр,tказан на слици 3-10 овог прилога.

IoXIpH-

" (8'

с~ш.:а ј·07: ТеоријсlШ Ю6/U:носm nроје...·mНе брзине ад радијуса хоРU:ЈО llnrа.lII е

'

~
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110

.

nрофll..10 npoj(!~тHe брзuне.
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/

IoXIn

L..,=O.1(V•• l>VI

120 11

~

•
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Један 0;1 усм83 безбе.r.щости вожљс је да .1УЮ1на располо
ЖI'~ ПРСI7lС':ЩОСТИ ( Рг). (ци ос н о лужи на захтеване преrnеДIIОСТII
(ћр) треба да буде 8еl'ш H.'1It јсдна ка lI.У'КIIН И п)'та ycnopelb3. ( Xd)

I 2"""
11
1'"

---' О

,

[ .. руж.

d = 0.8 m15e~ .
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11рОф1llа 1 1ројСП 'I С бр:шне "''Орнстс се IIЗl1ред
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"

>о Iн ""
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м
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N

-

I

возила

11 IIQ.'I,y.«IIHX

,

--ј

кон етрУКUlјј с профнла npojeKTllc БРЗlt не.

се вреДНОСТII пројспнс брз ине у функuији радкј у!:з

КРИВIIН 3
080Г прилога.

N

~

I IOД)'ЖliII 1Iзгибl t (успони . п аЈюви)Ј, док се 1а 1I0.1,РУ'I 

ља н успорења

80ЗНО !lllнаМI\ЧКIi па р аметри ме р одаВIIО Г
п утннчког

N

На СЛНUII Ј-09 овог ПРllЛОга ПР" КВ]ЗНС су .!IУ-А\нне 1 1 )'Т3 убрза
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О позели .\.IоroРШIХ

If

1----,;;

~

Меро.13D11" r,аrЗNегр" СТЗТI"IIФГ roбаРIIта kaptllo,-reР"CТI IЧIIIIХ
пре;1CТ8BH I, j(a М ОТОРШtХ 80ЈIШВ 118 81I 1Iгpa1Iској l1ynlOj мре-.II I1рlI'Ја "'! су 118 С!llНШ

.;

~

пут НIIХ (',1емсщIТЗ .

.""

Vp (kmIh)

~

су "1з обl1llКОВ3ЊС сао6раћајно,' простора и .Ј.'IМСЮltQllll сање

229

50

БРЗИllа боч ног IlOмерања кa,na сс иења 8Озна трака ИЗН ОС II
vlIoI - 1,0 m/scc.

230

ГлаС!Ш!i;

Број 50

...

За прелазак јавног
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~ ~

N

8. јул 2011 .

2000

~Г- H+:~~-+~+-~1~
,

В

~УНlIкаЦllје (сагласно ДО~lаћој

11

теХНllчкој

требно је у 110ТnУIЮС1'1! IJe!'y""TII ')зх.свс "ј.3ШТllћсних ЗОlta исло
ОО;IНIIМ профило;\! пута 'Iе угрозити безбедност ва3..1УШIЮГ саобра
Графit'IКlI ItрllКЗЗ KapaктepHCТH'IНlIX типова саобраћ ајних и

'$ОО

спобо..'lltнХ I1роф llла a<:lT је у IIОГ.1Зв.ъу 5. ОВОГ ПР"ЛО ГЗ. ПопреЧНII
ПРОф ltл.
Нормиране (мероаавне) вреДllОСТН

3.4 .3 .2 .

...!
1

иностраној законској

1I

регу.1ЗПIВ И).
Л"l) се јавни пут пројеК1ује у упщајlюј ЗОIШ аеродрома, ПО

ћаја .

I
i

преко nЛОВl l С Ј'С".-с Н.111 каиала, као

nyra

за прелазак преkO же.lеЗIНIЧКС IlрУге морају бити у llOTllYHOCТII
НСПУIЬеIIН услови с:юбо.1НОГ Ilрофн.1!! које ДII...-rl,рају наведене ко

11

коеф н uнјената трс:ња
КарактерlIСТllЈСе КQIIО60за п ута су ДОМ'Iнантне при днмеll3И

/

оннсању поједн ни х проје ктн нх елс мената. СтзндаР;lIlа стања ко
:IОВОЗllе IlОврwине подразумевају: раваll, ЧИСТ

11

влажан t.:оловоз

нормалне храпавостк. За н аведенс услове дсфи нисане су 11 :.1сро
давне вреДНОСТII тангенцијалног (џ И IIOРМaJlН ОГ (радијалног)

/\

t.:осфюtllјената трења ("Табела
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IY.

500

/'·.. Ii \/ .. / . \ \

.'.

.,

'."

r

,

О,Н

"

50

60

0,41
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U, 19

О ,11

0,15
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овог 11РШIOГ3).

. .

4.

'""
0.11

(f R)

.

Тй6е.1Й 3-0Ј: Меродавuе врет)mН:nlll коефUljuјенйтй треља.
\:r (1un1h)

, Ј;<·./ГХ··
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"

,д

,..,
"" '"

,О.

0.28

од

B,ll

0, 11

0,10

0,10

0,10
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ПРЕГЛЕДНОСТ

у npoje"'LНI1M анализама лримењују се следсће ..:apat..-тер н
СТИЧ И С врсте nper:1eд IlOCТI1:

4.1 , Заустав на

u

Зауставиз преrnелltоcr.

ПРI.'Г.1 I.'ДК ОСТ

(pz)

( pz)

представ:ъа дуж"ну за бе-ЈбеШIО

заустзвљањс возила и спред непокретне сметље на IЮJIОВО3У

СШК(Ј 3-10: Дllјагра" flУnШ убрзаља Il усnoреља .lIерQдшmог те
реnmо.: вози·1а.

( R=ao,

IN"'O ~.) . Одређује се Ilа основу BpeдllOCТlI рачунскс БРЗЮlе деоllИ

ие

Vr i, I\ао грани'шн елеменат пројектне геометрије (табела 4-0Ј

овог п ри лога).

3.4.3.

П.I 'т

Табед

Пут ЧllНе елеМС IIТl1 "ростор " С 11 фИЗИЧ l\е cтpy..rype у I lOјасу
Сl\сщюпријВllије. Саобраћвјнн и слООоШIИ l~рофllЛ И Hop~"paHe
вредностн t.."ОСфllllllјсшrrэ трења у Т3 I1 ГСIЩИЈаЈ1I!ОМ 11 раДllЈалном

4-01: ЗоуставllU

nрег.тедllОСnl Ј' фуmщuјll раЧЈ'lIс,,:е брз/ш/!

деоmщ/!.
\ 'rI (kmlhJ

'"

60
70

so

'" "

P:z(ml

смеру н значајн н су за ДIIмеНЗIlОllllсаlЬС еле мената плана 11 дефн

70
90

!IO
I IS

100
110

9(1

14S

110
1]S

120
155

130
300

ннсања llрофила пут".

3.4.3.1.

Саобраћајни н слободни прОфlt!!

у проје ....товању п утева теЖtt сс П Р11ме11ll еЛСМСlt ат8 комфор
нијю( од ГР:НIIt'lНИ Х. па се може оствар нП! брзина вожње која је

С в" jaB IIИ путеви морају да обезбеде усдове за саобраћај ВО
зltЛа с највећим га6аРI1Л1I1М димензијама. То је ВОЗI\ЛО ширине bv
= 2.50 m BHCIIHe ћ" = 4,00 m ду..кШ lе Iv = 18,00 (18'з5) m (слика

3-06

овог ПРНЈ10rэ). У складу са За,,:о н ом о путсвима и међу народ

НlJ~j I\Dнве НШlја.ча о путом саобраћају за наведене гa6apltTlle мс
ре ttсопхоД.Но је обезбедити

nyrllH

простор у 10НИ 1((I.10ВОЗllOГ про

фШlа ТЗВ. саобрahајшtм н слобоДНIIМ профlL~ОМ.

вeha од рачунске брзине деонице. Међутим, да би се оства р ила
;а брЗlша, 1tСОIIХОШIO је.за

IIa

сваком мссту трасе буде обезбеђСl18

ItреглеДIIОСТ која је дllpeКТIIO зависи од вредности пројектнс брзи
не

(Vp)

и стварн и х (прнмење юt х) елемената п ројектн е гeo~eтpHje

пута.

Та преглсдност се назива

..запева н .

преГЛСдНОСТ"

(Pzp)

н

на основу ње проверавају се и attмензионншу слемеtrГИ пројсктне

а) Ciiобраћајни профил;

геометрије пута у све три пројекuије (рВЛltјуси веpruКаЈ1НИХ криви 

Простор у 1Ф~lе се могу Itаћи фI\ЗIIЧ"'~ IЮнтуре меродаВIЮГ

ВОЗllла у кpeiaњy наЗН88 се саобр3ћајllll IlрофНЛ.
збир ном ширином CBI1X ко.~ОВО]IIИХ траlШ

11

011 је

IIIICIIHOM

ограничен

IId .. 4,20 m

иа, берме преrnСДll0СТ11, зоне преrnеД.НОСТ1! "а раскрсниuaма н др.).
Визура ззхтсваllе rt pefJ1eAIIOCТH треба да буде остварена иа
сваком месту lIyтa

11 она

Ilрелставља НСОllходан услов за "спуњење

која С3..1ржи СТ8ТИЧКУ висии у ).ј сродавltог ВОЗIL1а увсћзну за веЛlt

полазне прстпостав..:е да пут гapaн-ryje безбедну вожњу пројект

чину .'IИIIЗМIIЧКИХ осц нлаll нја

нам брзином. НЗ СЛИЦИ

(6.Hd - 0,20 m).

б) СлоБО.'lшt ПРоф"'1;

Саобраћајии профЊ1 увећан по шир нни

11

висини због МО

гyh llx ПРОJ>lСIIВ статиЧlЮг га6арита возила или промена ста.ња ко

,10 80за представља слобоДНИ llрофил пута на ЈООјем "С

C.\lC

бити

ннкаквих сталних ФИЗИЧ":IIХ препрека. У пројСIПUDaЊУ lIyrllИХ
профила те обавезе морају бити доследно поuпoва llе.
За прелазак НИС":ОllаПОIIСICИХ 111или високонапонсlCНХ IЮд0ва

"РСtro јавних пyreва потребно је да обезбедити С.ТЈободан профил

4-0 I

овог прилога приказана је зависност

виз)'рС захтеване прегледности

(Pzp) у функцијн
(IN).

пројеlmiе брЗНllе

(Ур) и велН'Iиие поду..кног нагиба

На ОСIIOВУ резултујућег профн.1а пројектне брЗl1 не (Ур
за оба с мера вожtьe, конструнше се
ности"

(Pzp

..профил

uz)

захтеване преглед

профил). такође за оба смера lI();II(lЬe, ..:ако је то при

казано на слици

4-02

ОВОГ прилога. На основу овог профк.~а дн

Nензноииwе се берме преrnедности. проверавај у и димензиоииwу
ВредиOCТli примењеннх радијуса веРТНf(aJ1НИХ кривнна, днмензи

дефннисан релева}fПIОМ техничlCOМ и ].8КOHCКON регулативом за и]

OI[HWY

~aдњy електроенергетскнх водова.

эонталнв и вертикална СНПlализвuнја, саобраl\aјиа и грађевинска

зоне llреrnслнocrи на раскрсннцама, димензнонише ХОРII

Број

8. ј ул 20 11 .

Дијаграм за одређ и вање бер.'>tс ЈЈреГ.lедНОСТII IIрllказ.ш је

Оl lреМilllута 11 \:".'1 . Il РОфll:l J.aXTeв.aH~ прег.Јc.zt I ЮСТII СЛУ-"'II 1I као па·

СЛlIЦlI

раметар Ја 8РСЗIIОвањс варија нтинх ре шења.

р

т'

231

50
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овог ПРИ.l0га .
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4.3.

Претнuајиа П~ ГJlедност (рр)

Због раЈmј ка у брзнtIЗМ3 кретања возила. на путеннма по·

cтojl l потреба за ПРС'Т1шан.ем. У табе.111

" .••.•

4-02

овог прилога дате су

вреД ll QCТН llре7нцај не прегледности за ДвотраЧ llе Il уте8е.

10 - 1".l%1

Сшка 4-01 .' Plljaгpa.II зa.rnrl'lWне 1Ipez.1t"дHO<'mll
у ф}.''''''1/lifIlIlfЮ
јекmне брЗlIне (ур) 11 flеЛIIЧI/I,е IIfКђОС1II1? 1I~1I6a (± iN).

TaUe.TU 4-02:
\'rt

ПQтребне дужине прет lщојне пре/!.1(!дносmu.

( ~b)

Pp lm)

4.4.
РЕ:sYЛ1УJYhИ лрофнл ПРОЈЕКТНЕ БРзиНЕ

.ю

SU

tJO

70

80

90

100

260

320

370

430

410

540

600

Распо.10ЖИВВ лре глt.'1НО(Т ( Рг)

Завщ:но 0.1. фНЗИЧЈ(е 11 просторне стру ..,-уре пута неопхо.1.НО је

!

V (1<mIh)
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YТ8pДкnt " ра<: л ол(У..кнву преглen и ост" - Рг с места ока возача (ho
• 1.10 т). Она се yrвpђyje просторном (30) ана.1К30М тра<:е IIЛII

!о4ерењсм in situ у прој е КТIјма реконструкuије НШI рехабил итаШI
је и прнказује дија грам ом раеполФ8:иве npeme.1.IIOC11l којн се кон
струише за оба

t-

c.\lepa

вО'.кње (епика

4-04 овог IlpIl.10ra).

На осноау днја грамо раСnОЛО*IIIК~ преГЛeдllОСТl1 по

cMepoBII-

ма. о.зређује се проценат претицајне прегледности (-Ј. Рр ) на траеи
за оба смера вожљс на О<:НО ВУ сле::r.еl'lег нзраза:

~I

I

L

ПРОФНЛ ЗАХТЕВАНЕ nPErледностн Ртр., (Ур,

Prp

(тЈ

:

ч

t--+--!++!"1

L..-,и

1: Iрј

i
hp·

(IиnJ

1--1-

,

где је:

Ipi

(т)

-

.::r.yжина на којој је ра<:положива прегле;ХIIОСТ већа

илнјед:нака од прстицајне nperneдHoCТK тј . Pг ~ Рр (т);

1... (m) -

укуп на л.}'Жнttа траее.

П роuенат остварене претиuајн е преГ.lедИОСТН lI}'Ж трасе ко

- 1--

ристи се у аиализа ма пропусне маћи lIа двотрачннм путевима. као

11 aau.a се УТ8рђује ниво сигурностм
4-03 овог прилога).

(Цреl)eног пyrн аг правца (та

бе.1 а

"

Та&:1й 4-01: MIIНlL\lQ,7HO lQ,rmеtшНu nfЮ/Џ'IIQnI nреmиЦО}lIеnЏ/!.1ед
ности (по С.'IIеру fЮЖње).

L (J<m)

Сщка4-n2: Профю JOXm('tlQIlf! npez. 1eдllocтU на OCHtнI)' IЮгО се
nр<ЖеРOlЮLV и дlLwеНЗUОlfllfUУ с.Је.уенmu npoj~KmHe i't'-

awempuje пута.
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Ј
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ПQПРЕЧIНl П РОФ ИЛ

у с кладу с а 33 ...'0110 . .. о j il Blllt M n~BII Ma ДСф Шl нсанв ј е про
C'ТOPII3

5·02

11 фИЗ II'l ка стру ...-тура пута 11 приказана 113 сликама 5-01 н

овог п рк.'10Га..

е'JIIка ј· О]: Основнu t:.le..weHI/IU nросmор"е и фUЗllчке стрyюnуре
O)'nlOlt)'nlO.

ПОПpe'l Нlt профtл лyra утврђује се кро) геом етријекн 110Пре'1I1II п рофил, IlopManll1l попреч НlI П рофlt .l 11 карактеРI!СТИ"lllе
попре<IIIС IlрофИЛС .

ГеОМ С'грнј Сh: ИМ П О ПРС"IIIИ .\ot п р о фи лом (ГПП ) једно:ш.Чl1O се
дефИlIнше Bpcт.L, број и поредак W!lОВОЭ IIЮI. 1раКа н пратећих еле
мената КOJ1oвroa (сnи ке 5-03 и 5-04 овог прилога) ШИРКII& поједи119"1I1И .'( трака . ет':шност рс:anизnultјс профИЛII , као И са06раћајн н и

слободни профкл

!

I

.-=.,

38 рll31lllчите позиције пута (сло6оДllе деон ице,

пут н а ~IOСТ)', "УТ У l)'lIелу

I

11

СЈ\.).

Геом етр нјСКII ПОПре<III И 11 рофил пyrэ одређује се на осн ову
фуНКЦllје пута У Мј>С"АСн , програмских услова 1а пројскroвање да_
тог nyтнor потеза и/или деонице (Vr, Vrl) и топографсlШХ харак
lq)ИСТIIК3 терена.

HOPML'1 HH
OCIIOBY њеroвог

П О IIРС"lН Н профил (Н ПП) пута дефн ннше се н а
ГCONeтpHjcкoг 1I0Пречног профила н представља

Tllncкo решење за стаНдЗрдне природне н стандардне саoбpahајне
услове уз уважавање захтева заштнте ЖНВOТIIе. средlше. Тај про

..

I

. _ .~

фю обухвата фНЈИЧку СТРУЛУРУ пyrэ деф июtса.ну хроз reo.'olетри
ј у и m!t cтpytcr1tBHO решење с ви х елемената профила. релатив не
IШВСЩ!.Ц И ОII С односе у односу на познuнју инвел~е у ситуаци о

НОМ

111

-,,,~oz ' - ' - " - r - " -~
- " - " -li~
~. -

CIlIA:a

5·01: OcllotJllII

I-~"

-

I

_ ...-

_

! 11

.. -

,

('.Jt:.. IU:1II11II IlfЮCmорlll! и фUЗUЧli;е сmрр.:туре

tJв(Jmpt1'lllQг 11)'11/0.

lL'IaHY. oбnнковање kl)CИlI3 Н ОСТВЈЈ н х рубних елемената пута.

пр"мењен" систем одвод њаааlbа за прнхватаlbС и одвођсње ПОВР

Ш ИIICIСИХ. прибрежllИХ и п одземних вода. тип ске I(QНС'1'рУICТИВllе
детаље Д(ItblГ строј а Пута н 1(O.1080Јllе конструхинј е, саоораћај н у
и грађеВИII СКУ оп рем у, као и СТа/ЈНОСТ грађ ења 9КО ј е предвиђеиа

npojcltm)#,l.
НОРМални).! ПО П pe<lНИ.'oI профнлом је.'1II 03l1ачно се утврђују

границе ~eњa. граиице експроприја uнје, заWТlПllИ појас пута и
појас ..-о нтролисаllе изградње, у сеему п рем а Зашну о јавн им пу
тeBII M3.

Б рој

8. јул 2011 .

~. I . ЕЛ{'.\I~IПII IIOII P ~" IIOt· 11Р Офll l1 11

H()p.\l3JlHH l lOПpe'ltlН профил " ута се l1pojCk1)'je у [ ' равну 1I
у "рНВ!!Н" за ПО1ШlИју пута 113 113CIIII)'. У YI:t:KY. У ззсску Ј.:<Ј;О 11 на

5. 1.1. К(Ј.l(>6lIJЩ" ЩIll"1!

мосту н у 1)'НО:.1)'. За сие ТНПlt'ше С'ђ'чајеве l.:оји се јављају у раз
.111'ВlТlIM ПО11Щllја),lЗ пута пројсК'Т):iс се одрсl)eЮI ТI1П lIормаЛlЮГ

IЮllреЧIЮГ I1роф ltл3 за сваку I lOјО:.'III IШ'lIl)' ,1eOlllluy п)"та ~ r (\:ri).
К~ра ~rе РI't"rИ'IIIIt ... II О I'Рf"l lШМ II(lОфН .'I им а ( КП" ) се де

фНННШС проје",1I0 рсшсњс 1 1ута на С83,,;ој појС:ШН3Ч llој СТ3LЩG
IШЖII (СК811 !lIlСТЗIIТlюј I\{'IЛН IIСlЮј IIOCl"6tlOj) ..k-ОН IIЩ· ..-ојз се !1ро
јектује 11 СЛ~~А( lt 13 формнрањс 11ред,\IСРСКIIХ ""O.IIItЧНI~а
ПРС.'lрачуна Р3':ЮIl3. као

11

за

11

IПр.шу

. ,)"Та КЭ,.!IЗ ПОСТОЈе захте8И

II'jl"pa..'lIbY

11

233
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КО:IOIIО1 n}'I'а 'IIIIIC саобраћзјllС
IН' 1IO"III.1а. Пре)' :!

'.1:1 "p~~laњc 11 ~II!IЮВ:I

Tpat.:c

р,п.lIlкују се CJl(:;~cћc ЩК'ТС КОЈюоо·tIIНХ

II:1MO::IIII .

rpaKa:
ВО Jllе Tpa t.:e - " IШllсњt·,н: су IIС""ЬУ'IIШО 11I)1)IO'II1ОМ С300р3'
ћају. Њ IIХОII број

:laBIICII (1.'1 \1C"poдallllor саобр;э.hзј ,юг Оlпо::рсhеља 1I
111160.1 УС.1УГ\'. Ш,lр11113 ril X1"p<iK3 ДIlР..:КТIЮ '1;1I1I1C II 0.1 ра
БР".!IIIIО:: .1collllue (Vri) 1( :IСфIlIIIlС(lIШ јс :v табе."JI 1 тз6с:111 ;·()I

·~X fCII.1l l0r

ОГР[I.IIНЧСња (ТОllOграфl lја. геотеХ II II К3. на~IСIШ ПОIlРIIJJ I Ј ,а. 'ШШТlпа

ЧУI КК':

ЖШIOТ!lС среДИlIС. безбедност ВОЖЉС 11 .1р.).

0801' 11рll.10га, аок су IЮilрс'llll! наГllбн ) rpall llLl a~la 0: 1 Z5- 7 О;".
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ТабеЈа
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•!ОС' ,

....
..-.U
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ТРАке

1.""
ј ,. -

Ь(I

< \ 'rI :5 110

40 < УП

:5

60

ти .. '1)o"f3" ""Р"~' Ф Т<:""H~

А П tpa "" H""I><""" 1

3.75

ћ'" 3.50

Л fl

Iv '"' 3.15
. ,... 3.00

П

86< \ 'rI:5 100

· 0

IOYC"-_ '"

КОЛО8ОЗНЕ

/UЩIIIUО в/ЛIIIIХ mра"'1 (1).

5·01:

" .1 ( km.'h)
\ 'rI > 100

" .1 :5 -UI

t6p:,t" ...

Ш'.Н Н"С"И ).

8 11.

П

"

"

Iv " Z,75

ДОЈl аПl 1.' 80311(' ТрАке II Н ЩIПlбll ма (ye ll o Il II/ IНl!I Oli ll j - '".
11(1 ,1СОlllllш~ , а с Bo::hllM ПО.Ч~"'IIII\I IШПlб' lма . О"'·1I0!111:1 С!1р

11K1_1<.' C~·

\3

ПIХ

TP(lK<I

је О.1РJl\ 3 IЈ.3ЊС 'l,а :П('li:tlЮI'

1111110<1 YCJI)"IO::

(lУЮI I)"'1'СII3

1I

1I)'rC II:I ЗiI да.·ЫII I СКII 11 6С]1II1 саобраhај, ПО lрeikl за УlЮljcљсм ':10.1атне тра ..:с утв рђујс сс
НIIХ услова

11

оС!юву ВОЗllO Дll ll а~IIt'I КlI .~

113

услов,l Оеlбс,1IЮСТII IIфl(ље.

1301110

Лltза СПРОlЮдl1 се 1:1 меро.1:11111 0 TCpeтllO 8О111ЛО (тачка

" pll:lOra), а почетак

1101

Та6е.m ј·02:

""_.,,..
. . . . ...
._,.....,
.•.
• _ _ 68s- . • ••.

ПРАТ'ЕЋИ

ЕЛЕ"Еtm4

._

.

~

\'nlkm:bl
IОО ;!:\'п ;!:80

110 >, '.1
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Н.

о

~..,...,.

II ј

ј

!I 11 I

! 1I

I
• 1
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Ј
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•
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о

-
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t.r ..• •

о

"<}.""-"

ji IJ Ј Ј 11
IJli1l1 1 1111

'

< 3.50

111 .

It

400 m

11:1

" - 3,5(1

"

OIl:1a је

'" 1 ,ШIН не \oIзње 0:1,
• ,
1.000 m 11(1 аУТОl1уте·

на осталШ,1

Н I I f 11аДОђН) обавезно прати 1аУСТ3DIШ тракз

2,50 m.
Тр а ,,'е "Ја

I

n\ •

IlIIl р Ш l <11

аyrОП)'1'СВII М <I маЉII од

)'CIIO PCIbC 11

основног КО:l,Оllоза у ]01111

-

113 113)"1101l . . а (YCJlQј ,. стандардне иll1-

'd

уБР~II.(' 1 ' •. су ДО;ШПlll C.1C~lellaT
.1C IIII BCJIIICaJIIIX p;lСt(РСНlltЩ. Сл}r,кс за

ПРllлаroђаваlь.е БР31t11а " pII.11IKO~1 НЗЛIIВ3 I Ьа 11 УЛl l ll:llbll У глаlllll l са
обраћајll ll ток

It

ItЗЛ I Iвања

11

у.1ПII.1Њ;'! 111 Гi1аИIlОГ саобраћајног тока.

И311Q..'lС СС уз десну IIl1ltL1У nРОТОЧI!Q Г де.1а 1«l.10ВОза 11:1 .1}~"'1II1II 110-

-'-'--~..... .
1....
4I.... . . : " . "

X .","I"'''' ''~

'"

саобра liаја. еКOIlOlIIКС IЮСЛС.1lше).
1-1 з 3)'Т011 )"'1II~1 nРОФ II,l1 l ма .1одаПIУ траку
Рllне

-

,,

.

1I)'1"CIIIIM3. Ако је међУСОО'lН Р31~I:IК 1"11.\:
700 m. 0;1110":110 3 00 nt 11:1 оcтa.rlltм
II)ТСВII ма. l1Ј<:ба II Х 1I0везаПI у једllУ КОlп·ltfl уа.1I1У траку. KOH,1'I 113
одд)"'а о ИЗГр3..11Ы 1 .101IOCII сс 'Iа ОСIIОВУ поређења трошmва I"ј)ађе
ља 1I одржавања с добllТII ма КОРIIс,шка (1 Ipo!I}'Clla :IIоћ. бсзбсаl lO СТ
I1 llMa

,. •.. , •

о

.,

MJlHII~I a.1Ha дужltlш llt.~ ТР..1К3 It1I1ОСII
трака

....

11

\ · ~ . jkmrhl

СтаIlД<1Р.'ЏШ UlllрlШ<l ДО.1аПlе ipJ"~ на 1I<1Г1tб,lма јс 'п
а ако је Шl ' рltll:l ј

Сm""й 5-0Ј: Е.lе.ltеlfлm nOl'/ЈеЧII(Ј.? nРОфIL'ЈО "ута.

-

ЙРЗIf/j(! ]{/ 0д,Ц!1)IIf1(11Ы' IЮ·IСIIIЈ..·<I

50

Lo

... .
, ,.
, , •. "'_
•
.- ,.
-

ОООТ IIР I I.10га.

\ ' n,ln ( k,nJIot

100

3,ООт.

,

)' табсдll 5-02

.\ 'ерОд(I<iII(' <.'/ Jalfll'lll e

IЈ О ;!:\'тI >

КО1Ю8О3А

"'

овог

"раја додаm}је 60:mс III{Ю"'С IЈа Ifll.'IfOIL\/G (1./.

0- '

. _~.,.. . . .

3.4.2.

11 крај 11О.13ПIIIХ тра,,"3 lIа 113Г1lбll~lа озређује се

ос нову I lроф l ша Б Р Зllна ОдРсћеног .\lсродавнOI· терС"'Тног ВО11 1ла

уз услове ПР'l каЗ3lIС

._

саобр:tlшј 

1I

Дll l lаМ I IЧК:I ,ща·

,:..:,.

трсбној за I1Рllлаroђава ње БРЗl!не 1I 1:l.'Iово:ьсље ]a.~T"'Ba С:lOбрзћаја
It безбсДtIO('Т1t IЮжњс. CT3IIд<1 p.1 lla Шllрllll а ТIIХ тракз

3,50

_._ _--.-......

101lOCII

t d" '"

т.

Тр . "'е за 1I0стр ој а наlЫ'

- 1...

у.13ЗС У састав КОЛО80за у ЗОНIt

IIОВРШIIIIСКШ( раСКРС'tllШL. с.1 уже 'Ја npecтpojallalbt: ВОЗllла lФја

с крећу lIа раСКрСНlЩII. СтаНда РДI Ш Ulltpl1lla тих трака ј е ' .,
Ивн'ш е тр а,,-е н Нfl llЧll 1.'

110101

p aUI.'.'J111.'

.''IIшијс

= 3,00

- 1,.1, С.1у;ке.

т.

у IIР-

реду. 1а ВlI1уtntю раЗllЈа llll чсње ПРОТОЧIЮГ дел;'! I.:олово')а

0.1

осталllХ СЛС~lената пута. У аУТОПУПIllМ ПрофНШIМ:t прII~l ењујС" СС
1tlllt'IHa 1рака уз разлеЛII)' траку. док сс IIВIIЧllе Лilllllјс nрlIмењују
1<1 разграиltчсња IПмеђу 8О31\11Х трака. као 11 вознс тра!'с

1I

траке

1I0МСЊСНС )п}'стзв.Ъ:III.У 0О311ЛЗ.

СДI/I(О

5-04:

КораюnерuсmUЧIШ

e.le.IIClfmll .'<!fil/empujc"l1<· 1I0I1ре'lll(Ј<'

I1рофu,10:

ШllрlНlС IIIIIIЧIIШ( тра"" СС у а)ТОПУГНIIМ nрофlt.Тll\t:I крећу о.]
ло 1,00 !п . ШIlРllll е 1.00 m IIРllмсљује се 1101 шео,.-rотраЧIllIМ

0,50 m

о) аутопут:

ПРоф ll.1l1ма као It на четворотраЧIШМ Профll.lltма Прll рачу"СiatМ

б) ()воmраЧН/1 1I}'m с l(ораl(l/1ср"сmll'l.,Юf IЮ1IЩ'ifа.\I(/

БРЗIIнама

nеиlO'lI(С 11 611IjU"-lIIстIlЧ"'е СIIШ](!.

ла УЈ МИllltма.1flУ IIllTcpвeH lIlIJY у I{()НТЗКТltOм ПОДРУЧЈУ 8О]lIа

Vri > 100

kmЉ за СфllК3СIЮ одвођсњс 1l0Ilр IШIIIСКlI .~ во

Tpat.:a

234

Број 50

8. јул 20 11.
8О3<1'1а. за с мештај саобраЋајнс 11 граlj.eВlIlIске ОПРС~lе пута

11

С1l. По

_ раЗII(ЛlЈi! ТР;ЈК3. I(ао Јl З;Ј. I ЈОЗIIТ I181 Ю I1СIЈХОЛОШ"U дејство пр" во
ЖЊ lt. д"'О је еt\'ОIЮ~I СКl I Оl1равд;ttНlпрll .... сllа СI1СШtфll'1III1Х С.1СМСIШ

Ссбll~ сс ИСТI\ЧС onpasлa llocт примене ра:ше.11IОГ појзсз (R~) шнр"

та 101 nОllршltlЈСIФ ОДROДI,~IЩlње It ако је rач}, .,с,,::! 6РЗ"II3. ,lСО!llЩI.'

нс I1ЗЈ .\l зње

\'г ј

< 100 k ll1Jh М(r.к(' се rlрlI~It'IШТlI )fЖ<Ј IННI'IIШ трака . ат! ЈIС )Iања
(џ 0.50 111. Ilop.\!a.l'Ie ШllРltЩ' IIВ II 'IИ IIХ тpat>a :Iап: су у табеЛ l1 та&-

tlута щјll се р..'3.lI!1):је етаllJ\О (тачк;!

;111 5·0Ј. 01<01" I l рtl.'10ПI .

IXDдС_1шtХ ТР3"'3

LЉ,['ЈШШ !t811Ч l lе IНlllllје је

t, = 0,20

када C~

11,50 m.

1I:latlllpa Ilзгра.'ЈЊ::l шсстотра'нюг
5.3. ово г IIРIl.lОга).

ауто

у ОСПI.1ИМ аУТОllУТНlI.\1 ПРОфL'fIl .\ta ПРlIмсњују се Шllрllне

m с клаСlt'lНО оО.'1 I1IЮВ3НUМ Р31-

R," 4.00 - 1.50

0..1 R, = 1.50 nI ако с е pal.1e!11I3
трака обликује ПР"МСIIQМ СПСllllфll'IIIIIХ ClIfypttOCHIIX ограда.
На Mpcђe HIIM .\lе СПI ма. ОдlloСНО на растојању 2 - 3 k m нре
""да се раыеllll3 трака (појас) да 611 се 'ја с.lучај с з06рзhзјllll ...

!ICJlllO.\1

ПI .

TlIu..(l(/ 5·0Ј: /JIIlPIIII(> I/(mчню; mрщ.:а (џ.
'r(kn~III

1"р3"V.Ч. О.1IIОСI\О Шllрllна

незгода. оп раВКlI пута 11 С,1 . омогућшю ка ll 3.Ћl сањс саобраhаја с
јед н ог "V.l01IOза lIа ДРУГII. Ти nре"l!дll су обавсзно Itспред

I1

IIза ДС

IIItllСЛllсаlllrх раскрешща. пеЛ Il t.:IIХ мостова 11 ry llе.1З. Гсо:четРllјска

811<\', ; < 100

11 IЮIIСТРУк-rивн;! обрада преКl\дагрci5а да о.\!Огућl, llро:чену сао

]aycтafll l 3 ТЈ) а,,!!

- t, је Ј\СПРСЮIJ1113 саобра ћајна трака КОја

f!(XIТlI П РОТО'l1!l1 ,1ео КU.'IOIЮЗ3. она је обавезан еl1t'МС I IП аутопут

HIIX проQНLlЗ. ОДНОСIIO прве етапе nyroЕIУТIЮГ lIjюфнла - ~Iеђ}'по
фю 1\I1 (8 ПI ). У СЮ3ДУ с "Т:I'lком 5.3. ОВОГ ПРI I.'lО'"З. Намељена је
"13 11рllВрсМСIЮ зз)'стаllљ..Јље ОIIllХ ВОЯIIШ која. због "вара ИЛИ др)'1'11" Оl1раlJД::IIIIIХ Р;П.lОI·~ '1 р<:ба ;ш се Ilс".љУ'lе 111 саобраћајног то"а.

HOP\HL1H3 IШlрl1113 13ycTaBlle TP~ћC 111110С II 1, = 2.50 т. 3 ПОЩХ'<IНII
!13Гllб Ilр <lПI 0<:11011)111 ",,:lOноз 6011111." граЮI.

у ауТОIЈУТllIIмту"еЛ IIма ЗУ'љtlllе L > 300 111 зауставна траћа се
.\lO'",e II'JОСТ3ВJlТlI а "-о се I\згрџе О.1говзрају!iс НJlше 1а Ућ.lаЊ.1!ье
R0111Л3. а саобptlhајlЮ:.l 1I грађСВllllсt.:о.\1 оп ремом обсзОсДllза.ПС I!3-

1111

IIИВО бе1бе.]IЮСТlI , удобности 11 ефикаСНОСТII ВU)lпt>~.
На Ilyreвимз с раздвојеннм 1<O.10ВОЗII.\13 где се 1IЗ0стављз зау

стзвна ТР3Ј(а (нпр. међУПрофlL~ ~il _3( Bn 3) (таЧ Ј(а

5.3. овог ПРII!юга),
1000 m у про

И;:ОПХОДIIO је обостраllO 'Iа одстојаљу не већем од
ФII.1У преЈ.ВII.Ј.eТll III I ШС 33

np"Bpe.\leHO

заустаВ.:ъање ВОЗII.lа у Ј(вару

браћаја с јсдног

TpII " C ЗII Il lI р"Ир З Ih i'

- t пре:lстављају M eCТll:.l lI'lI13 ПРОШII'
•
п pltMeIIoYJe
· се с амо

на ПрllС1)'IIШIМ ПУТСВЮlа . 1- IОРМ3 ;l Н<I Шllрllна тих тра ћ<I II1IIОСII.

tp

Ба " liина

На "У1"СВII.\Ш

BIIU]CI' palll'3

паРЮl ра.ll1шта се грале

"'30

Н IIIЩ' за 1аустз о.ъвње ВОЗ II .13

- " npc.'lCTaRJЪ.ajy nocrolla

IlроШllреlbа ItЗВ:Ш IIIХПО'III IIХ OO]I\IIX трака на ваЖI\I!јим I1YТI\I I .\l
.Ј.оошща .\ l а [н п р. проф!!.'!. Вl13(M-3 )], где l'С.\tЗ контниузлнс зау

СТ3В I Је трзке. Та ПРОllш рења "Чll1сте се са.\1О у сл)'Чају II1l1е Н 3Л,не
lюгребе (IШР. квар Н3 ВООIIЛУ). Опремају се О..'lговар.ајућом саобра
ћајном и тсле"V:.lУНlIКЗЦlIOНОМ ощ>емом. Стандарднн облИК те HIIшс п риказан је на СЛИЦИ

5·05 овог

Ihella

ФУIIК

11 грађСВlII l СКС

послуж" за СМСLlПај саобра.

I!

onpe.\le (СИГНаЈ\ l па.Шlја. ClrrYP"OClle заШТИnlС

oгpa:tc 11 СЛ.). С оБЗIlРО.\l lIа ЧIIlЬСJlIIUУ .!Ја се у аУТОПУТНiI.\l ПРофll'
Л II\lа оонкина осл ања на заустаВIlУ траку. I.:ојз nредстао.ъа CIlf)'P -

IIOCIIII

lюјас, 'ЬСIIС 1l 1lМСЮllј е МОI)' ОIlТII

111311-10

.\l3ЊC "его

It:I

IIУ

теlЩМ3 бе1 посебно yrврђеllС l<IустаВllе траке. Шllрlше баНКIllt3

утврђују се зависно од типа пута It ...-арактера терена 11 .Ј.ефllНllсанс
су у табе.ll1

l·раlliIЩI .\tа
Та6е.1а

5-04

овог nРИ.lОга, док се попречнн lIаГllбll налазе у

12 -1.. - 6 "1.

5-04:

усмереlШ

1\3 спољашњој

Ко.10ЮЈ оо I~

100
ио« \ '.1 S 100
6O« \ 'nS80

Кonooo:< са
Ь

m;n

~ b

СЛУЖ "

ОЈ>

1 .50(2.5С))

.."

:13

min

1.00

0.25
0.75

Ь

.Л

'.00

1,15

-

tz

~" b

."

\' п >

ћl пма

IIВlщlt пута.

Шири//(;, баНКIIIЮ (Ь).

\ '.llkm'h )

само·

стадне КОЛОВОЗllе IЮВрШllНС IП!l3I1 основног н утног профила.

БР31111ама од \' р-

npll

Ь . је Н611ЧН II С.1е.\lСНТ Il yтa у lIаСИIIУ.

-

несе псшшч ...vј СIЈГУРIiОСТI' воза'l;!

hajlle

\'.' S 60

= 2.50 т .

ДРУГII ~Ullовоз 3УТОПУТ<I

цнја је да обезбеди GoЧIIУ стзбюIНОСТ путне кон струкшrје. допри·

опре мљене одговарајућнм уређајима саобраћајllС TC.le~KIТ II Ke.
реља "UIIОIЮ13 1а IIОДУЖ"О lI ар ""ра,,,е В03ll.'lа.

113

50 kmlh .

г, је пратсћll C-lс.\\енат путtюг Профll !! а у ),сеl,У 11

I IР"ХEI<Iтање IIOBPW I t\ I CКlIX воза

11

Љ II ХОВО ус мерено

во

ђење до каНМltзационих саБИРНlIка. На aYТOllyтeBIIMa потреба 1а
Ta KBII~1 елементом јавља се и у разде.1Н II М трака.\1З где се ефlllШСНО

одводњзмњс мора обавнтн уз УСЛО8 д8 облll К Н КOHCТPYКLlllja ка
IIЗЈI3 не yrll че 113 СIIГ)'рIIOСТ КОРИСНlIка пута. С тог стаНОВ lt шта се
као п овољно решење

}'1

nplIMt:Ibyje

Шllрока IIВ II Ч I Ш траћа

( t_= 1,00 m)

ра:ы.елну траку З:lВршеllУ са IIВlLчња"V.\I . То је. поред ~аобраhај

НО- IЈСНХОЛОШКОГ. тавн" рамог за пр"меllУ Шllроке IIВlIчне траке

)'

станзаРДllIIМ полреЧIIЮI ПрофlUш.\lа за највншу класу шестотра'l 
НlIX 11 чt:'ПЮРОТРit'lНI\Х itУТ\ЩУП;:IIi1. ДIIМt:'н :шј~ PI1JUJta 1:1: ОАређују

на ОСII08У MepoдaBНl I X ХЈIдpQ.lОШКIIХ података за ДСфИllllсаН II 110ВрЗТНII перlIO.З у СlUlаду с катеl1)рнј о.\t пута. ИЗ КОНСТРУКТIIВ Н НХ
раЗ!lога шltрllна рltголе ј с
C1lI~'a

5-05: СmШ/l}{/рдНII 00111" III/II/e за 111)'cm(/~l>(/IbC:' возu.Щ,

Аутоб~'С"'Ћ стај али шта - t ous су посебни IIратећ l' објСКТlI
83IIГРадСf,,-от пута I:a:.lo 'Iа ДСОНlщзма где ј е оргаНII10ваи ја ОИ 1 1 ЛlЈ
Ilијскн приградскн превоз аутобусима. Об)'хватају IПдвојеll коло
воз 11 "ростор за 'leKaIbe аутобуса. Нај'l ешhе се граде на сабllРН II М
путевима. алll н на веЗН II М. односно !lpllcтynHIIM путевима . Приказ
зутоБУСКОI"tтаја.'1ИШта дат је на СШIЦlI 5-06 овог 11р11ЛОга.

•%
1:;( •• '

1.:

'1 _ _

_____ ;:=::rпСт""

5·06:

-

~"""""

==.......-.

ПfЮlI1ећll 1.'.11!.11('11II1lI1.:а1tЖОза

док се ВИСIШЗ ограЮ l чава

Уместо ригола. на lIутеВIIМЗ Вltшltх KaTeгopllja уобllчајсно се

вода

I! Де.1З IIри6реЖltю; 80да у усе ....у ЧIIме се лобо.ъшавају 011Ko..'I0110311e ""IIСТРУКl1ијс

шпl УСЛОВII безбезностн ВQЖЊС. тpaj l!OCТ
н зtla<lајllО унапређује прсmеШIОСТ lIyтa.
БеР~l а

-

Ь ' јс зараваи између

дllМСНЈ llја ИЗНОС!I Ь'

3

Ь

- r.

" љена
m. На nyrH II M
11pef.lelIlIHM КРИВ llllама •

pltIUle

и IФсиие усека

зли нс маље ОД О ,SO

ЩюфИЛlIма којll се нзлазе у н еловољ но

беР.'о1а се llрошнрујс llрема захтеВIIма IIрсглеш!Ости (логлав.ъс

4.2.

овог при.10га).

БИ ЦII~-'I НСТII"ке стазе

-

tь.: се граде нзван

OCIIOBHC paBl1II

""О

6 11U1tK-1НСТIIЧКО Г саобраћаја. Саобраћајни и слобо..1Н11 ПрофlШ 611Ц!IКЛ IIСТlIЧКII Х стаза пр"..:азаll је у тач..:и 5.2. 080Г пр"лога. ОСНОВ
н" .\IОДУЛ за ДИМСНЗIЮlшсање (саобраћајЮI IIРОфll) !\ЗНОСII 1,00 х

2,25

т. Попpetlllll иаrllб тих стаза ј е

DHTII

Укупну ШlIрllllУ пута ("1'у"з пута) формирају КОЛОВО1не тра

pa:l!tC,1Ha трака,

баНКllНе и eBcHтya.1HO РИГQ.'1с.
Разде.1ИII тра ..... - R И.'IИ раЗЈ.еЈЈНК "ојас - R СЛ)'ЖII за фнзи'l-

•
1
_ ~"'-,,_
ко р33дI:lЗЈањс смерова в.ожњс , за оос-"-",=,,..ње пснхичкс снгурности

-

2.5-1•.

t pd на вангралскнJof путевима могу се гра

у ЗОllама ,,-оје су у непосреДIIО~1

подручјем

r

m.

приме њују CCfMCIIТlIII кана.'11\ за ООЧIIО IlpltXвaтaњe nОВРШII II С)(НХ

Пешачке стаЈе

ке,

Ј .ОО

ловозног профнла. Y"1'llНa ширина стазе З3ВIIСII од IIII1'ензитета

Сmџндардцџ peu/el"" Щ'IIIиV:I'СI\о,' сmајаll11l1l11а.

5.11

0.60 -

на О, Ј 5 т .

KpemltX

11

KOHTBtn)'

са урбанюоваНIIМ

ЊИХ08 nО,lожај н дllмензије у профилу зависе од кон

услова. СаООр.аћајни н слобоllll Н профил пеwачких ста1а

прltКазан је у тачкн.

5.2.

ово г ПРI1ЛОга. Основни моДУл за димен

ЗllOIIнсање (саобраћај нlt лрофЮI) Itзнос"
нагнБТIIХ стаза је

Z,5 %.

0,75 Х 2.25 т . Попрео'IIIН

8 .ј ул20 11 .

Број

rif5C!!l!.!! •

Кос м не пута - k IIJ.laj y Зllачајн)' улогу у craбк.'IНQCТ Н путне

50

235

С"ОБРt.МlНИ И СOQ6Oпни DpOФW!

Iro нструкције. пеј3аЖI IОJol уклапању трупа Пута ради побољшања
ВII1уелних ефеката пyrног п ростора с места ОК8 возач а, заштlfТИ

жJtвontс ~дине и смањсљу пробл е ма са завејавањсм ЗИМИ .

. .1Ј [н -::11

Уз IIСII Уњењс услова стабlt.1НОСТИ II СОПХО.1НО ј е обратlfТИ ла·

.

ж, .. )' н на (:,'1едеf'lе прннuипе :

а) мањиw: висинама трупа пута. ,,"Uзје

h. :S 1.00

т . одговара

ју блажи нагибн коснна (слика 5-07 О llOг ПРНЈ'lOга). ла у простору
најпрнродннје д~yjy ОНС трасе чије wеинс УN"сcroјелнOJI НКОГ на
~'

гнба кмају једнаке дужин е;

б) оптичко вођеље у ОuпpllМ

kpllllllltaMa

~

______C'"·C-______'·C>'______"'
· ______'~"_

у усс"1' побољшава

се IItX:НМС'ТрНЧI IНМ Н8rnБН).Iа коснна; У llутрашњој стрзlНl КРИВltНС
одroаара б.,ажа. а cnn:ъawњoj стран и стрмнја IФC нна:

В) nЛlfТК" насип и н усецн на падИ!! СIСИ'" 'Трасам а најбоље се

ДП на мосту

yкnалају у терен ако се круна пута с ннже стране прошири до ПРИ
РОД Н ИХ ICOCн н а.

С nншвне тач ке, П(Ј)((СЉН И су НЗЈ11бн коснна I: п ~

1:2,

а нај.

стрмнјн нагнб са rnедншта одржавања траоиатог ПОКрИ8ЗЧS је

1: ] ,5.

Контакт кос и не с ПРИРОД IIК М Te~IIOM ИЗВОДИ се зао6љењеw

чије су тангенте од

2,00 до 3,00 т.

'"

Ако су коснне IlaCHllS или усека BltCOKe, Ite треба реметн nt
п ри родну paaHO'fe)t,.')', п а се оие изводе с IlpoNСН:ЪИВЮol иапtбнма
јСДllSКНМ н.1И БШ1ЖНМ од ОННХ ус.l0вље llИХ reoтeXН II'lКOM стабил·
lIошћу. Облн wвањс коснна треба усarnаси тн са јСЗНОСТ3ВII Н W н
ефикасним адржаваље.w, како у 1 1!М СКИМ , тако И У лстњиw усло
вима.

ТСIШНЧЮII КIIФРIIСТРУ КТУРI (водоик) за пO'Jl'Cбe пута МОI)'
се наЈ\и у п одр)"lју баНkН llС, уда.'Ье Il И IIajN81bl 2,00 m од ивице са·
обраћај ног профила н

Ila

дубнн н до

1,10

т . у HOвorpaдЊII . сле-

меитн пyrnе теле.waтll ке смсuпају се у посебну траку ширине

m

н а С ПО;'Ioњу страну од заобљења

"' ~ I.ao

2,00

nyra.

..

M~I,oo .

СqU/Ш

5·09:

С,1О6одни

u соо6раћајl/и

llрофlL'

oymollynta.

nVТНA

НА""""
САОБРАЋАЈНИ И СЛОБОДНИ ПРОФИЛ

NVТ.

'СЕКУ

-,--,.

~
1.___J.b-,
't .->У-

_.~

E~ ~T1тј

-

."

1 : 11
ар.

o\'VCUHa /1

..

УlCлаnаЈЫ трупа пута у ОКOJIН/I

теЏН.

5.2. СаОО р а ћ.јнн
у СМаду с пч)(()w.

3.4.3.1.

t.

' .. 4 . . . . р,м •

1:1 (1:1.11

C~ икa ј4)7: ОtЪU К08QЈЫ

АО с!мнмчо у ПН8/ЈУ еа муетааном !рОком .

к слободи н пр офил
на СЛИЦИ

5",()8

taU8I1 И су слободни н саoбpa1tај ни профИЛII пешачких
IUIlIстичкюt стаза. ДОК су на сликама од

5·09

_._-

......

овог прилога п ри·

до

5·]2

11

б ици·

OIlOГ пркnо
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5.3. етаl1Jl8РДНИ гео.\lпријскм поп речи" профк.',"
На С,lНIC3!11З од

5-16.'10 5·20

овог ПРllЛо га Il рикэзаlНl су ОСНОВНИ ТНIIОВН СТIlН;ЩРДНItIl. гсометријсlo:НХ Профll.13 аyrorlуп:аа. ВIIlIн."Трач

HIIX путева (међУl1роф ила) It двотр3'l НН Х путева.
Што се ayтonyreвa Т1tче, н аведеном станд:1Р.lIfЗaUllјом обухваhcШI су С3МО Профll.1Н

113 једнш:твеном ПyпIОМ IlЛан ум)'. што н е IIC-

кључује могуЬнOC't paз.!l8<iј~1blI КОЈЈОIЮ:Ја У СЈ1UЖСtt ll lol Т~'реIlСЮtМ yc.tlOBItM3. Ocwoвy за то пружај у пој~ДН ll ачне aHIofC'H"\llj e 1Ю.1Г11WПНIIХ н
прате"н;>; е.lс меката.

Поред нааед.еннх стандардних пtпова путннх п рофила могуће су и одroварајуће варнјаинје једног типа профн.lа при че ... )' тр..-ба
уважааатн спецкфнчке T~HCKe услок н раuнонмнзаuнју Y:laraњa Сpe.!lСТЗва не уrpoжaвајуl'iн при TOW ни во услуге пута (проточност).
безбедност вожње к Ж1iВОТIIУ ~J1HHY.

Проблем сталне гра.лiЫ. бк.'10 подеоннцама с ПУНИМ профюом. било

110 деон ицама с редукцијом

профила (тзв. полуаутопyr). ~opa

ее реша8aПt током процеса и:ЈР8llе геиералног пројекта и коначн а структура профИJla. односно геометриј еlШ nOnpe'llll1 профк.l IlynlO'"
поте)8 (ДCQюше) треба ла буде pe'})'JТf'IП израде генералн ог проје...-та " један оз програмСЈ(ИХ услова 3tI H'3p3.!Iy идејног пројекта nyra.
Стандардни flJюфЮЈ се деф инише у првој фаЭН npojern'Hx истра:.киsaња - ГCllepailHQW пројекту када су сагледан и макро показатељ и
СН1)'ациоиих и ннвелациоикх моryhности ')3 развој трасе . Тала су створеии услоа и за се елеNеИТ14 саобраћајllОГ програма (Отег. NUP.
Vо и др.) доведу у panаи ОДtЮC с k8I1ацитетом (Qd) и из ТИХ поређеља донесу 33.кључци о потребној струкrypи н .iJ.ИмеНЗllјawа профила .
сам процес ДНNензионнсања СIIРОВОДИ се у два Ј.:орака: први .:щје основу 1а o.'!,.llyкy ayтonyr. меf)уnрофи.1 ИЛИ двcrrpачнн
друrи корах обезбеђује правилан избор колово]ног профила и угерЈјује резерву пропусне моl\и.
Ако ј е саобраЈ\ајно оптереl\ење

PGDS > 20.000 аозl24

nyr.

:lОК

ћ . јаено је да се ради о аyroпyrном профилу. као што и саобраl\aјЈЮ olltqx-I\е

ње PGDS < 12 .000 вmf24 h указује IJII то да је решењс о.1Ј'Оварајућс. За ОЈ rreреl\ењз юмеђу 12.000 во'}!24 h и 20.000 вoзI24 h 0llpalU81Н1 је
прнмена вишетрачннх путева. nв . ~еђУТlрофила. Они се могу npIIMeIb llвaтl1 ..:ао коначно решсње, а.1И н "'ЗО прва етапа у развоју ayfOIlYТ
ног профнла JGL!18 то обим и пораст саобраliaја опраrшaвaју.
у Л Р)ТОМ кораку JlНмеНlионнса,Ьа користе се резултати процеса трасирања и коначно утврђује Io:Зра ..-тер терена дуж трасе. Н а ОСIIО

ву дефиннсане трасе пута

11

прелll~ и нарн ог

nOnpe'lHOf

профила спроводи се ДCТLIЫUI прорач у н пропусне ~OnH за целу трасу Н)8 lI ојеД!ј

не крктичне деоинце на ..ој и утврђују резерве капацнтств. На основу тако с проведених анализа доноси се kl)начна одлука о CТPYКТYPII
ди ме нзнјама попречиor профила и м огућој сталности јЫro8С реализацнје.
Стандардни геометријск" попречни профНЈ1 бнра се на ос нову алroритма приказа н ог на епици
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"" COOSI.). Водсћи раЧУl13 о ТОllографСКllМ караt..ТО:Р I !('·,lIкзма
Tepella треба теЖIIТl1 "P"MCНlI што је могуће већнх РЗДllјус:. "р)'.
жни:rl. KpllBlllla јер се Тlll>le ДllреКТIIО YТII 'IIt 113: c\lalt>eIIoo.: )'''),1111('
.1у..кlше трасе, побо:ъшање прегле:IIIОСТII. !lовсliање ClIrYP"UCTII 11
У;1ОБIIOСТИ 8Ожње.
у пројектовању путева могу се

'шји су paдl1jYCIt: П1i пR · ~

R

npll\lelillТl,

h:РУЖ НII

."I)'I{('1I11

~ mвхН .

(шi п RЈ
О.lређује се Рад" сигурНОСТII 80жње прн ~ЩК('IIМаЈI1ЮЈ врел-

,"IIIIIIIM3.11111 pa.illljye,

IЮСТ II попреЧl10Г lIаNlба "ОЈIOIIОЗЗ у

t.:pIIRIIHII

r

( тахј

=

' 8;".

Itlу·

ЈСТIIО У n pojelCТlIMa
"" 8°;.. ",'II11I1IМ3.11Iе
. рехаБШlИтаuија аЬЈшахi
. ~
Врс.1IЮСТII РЗд.Ијуса

"ру..кНIIХ КРltВllиа 13.Је.'1I10 С МIIНlIмалшtМ

Жllнама кру..кних лукова за 8реДностlt Р3'lУllек(,' БРllt11е

.1У·

(\ ' ) лате су

у табели 6·0 I и приказане на слици 6·01 овог IIРIl.lОга. У нроШ':'су
трасирањ.а треба примсњиватll дуже кружнс :1)'К08C (ДУЮlНа већнх
ОД .... иннМа.'1иН:rI.) "ад год је то Moryhe, пре саеГ::l P::l.1It беlбеДIЮСТ l1
ВО"ЈКње, L ::: S ' v, (\'r тlse<:). У СВIIМ сnучајСВl lма. кала 1'0 не Юа3It·

k

ва додатн а финаНСltјска средства, треба ПРlIмењнваТII дужине """ру.
ЖIIНХ лукова

Табе.lа

о"...
, JUt

"'.
'" '...,'1./
I """" I

,.

од МltltИМ3.'1I1II Х.

радll))'са КРУЖIIЮ: "'p'lIJlllla rl

6·01: MIIIIILIla.1IIe BpeJHQCIIIIl

\шmНlа1llС дужmlе ~"рУ:Ж"/lllХ ЛУ'."QfI(I Ю6/'{"IЮ nд /Ю" .\·!!-

П-4 2"1Y-<-..a~,
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6. ПРО1ЕКТНИ ЕЛl:to.-I Е I-IТlI С IПУДЦИО НОГ ПЛАНА
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~
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ш

350

1"

HlJ,?IIOa.

Ilрll м ењује с амо у изузет

ЮIМ СЈ]У'lајСВlt~ш, као uпо су: ук"lалаље у фикс!!с рсгу.1ЗШlје, слс
UИфl1Чllе мocrОВСКС КОНt"Трукције велНlm х раСЛОIIЗ. прилагођаваље
посroјећим 06јс"тнма. 06езбеђењс llOдручја за l1рет'Iиање 113 дво
траЧНItМ путеВН.\ја н СПСЦНфll'IНН топографС!<:1I услови.
Деоltlше Ilра вца треба ограttllЧНПI на СЛС>1сће ВРСДIIOСТН:
а) На супротно ус.\tсрсшt !04 КРИВllllамз ~еђуправаи.

1<30

везнн

елемент. при мсњује се у слсдсћll.ч ГР<lIIица.\lа:

Максимални раднјус, ( шахR)
Максимална вредност раJlнјуса се ОflJаllllчава 11а вредност

l'

којом се не губн оеећај зз"рнвљен ост, Због тога се у lюрм,L'IlIн~t
ОКО.'lНQCТнма, кзла постојн могућflОСТ С-lобо.:r.ног юбора, 1а горњу
граничну вредност препоручује: ПI ахН

- 5.000 m

(изузеТIIО

maxR

= 10.000 ПI ).
Гсо.четрllј ска н ди н а .... нч"""3 хомогеност елемената трасе пута

поспtжt се складни .... н ураВНОТСЖСНlЈМ избором раЗllјуса на деонишt, прн чему по себно llшчајаll ОЗIIО~ суседних рзлнјуса. С тог

2V,:::Цm}::: Z О \',

становншта захтева се да

д"'О су врсДllOСТН .l.taIbe 0.1 L= 2\',. не треба 11рllмењиватн ме
ђУIIРЗII.Щ, већ. се две еУllрО'ПЮ усмереllе KpllBllllC повсзују КОНТИ
llуалllОМ

,,5" KPIIBI!ltO~I.

БЈ На истос~ер"ю.1 КРllВlшаЩI међуправаи, као веЗII\! ел еме
нат, IIРI,мсњује ее у е.1е!lећllМ граНllиама:

6.2. Kp)".t:He

"pHBМlle

cyceil.HII pa.ilIlJyelt ХОРНЗOl IТаЈIJIII;(
6·02 овог прилога.

КРIlВИ,

на буду у граИlluам:t датим на сл нцн

На прела1У с правца на 3aKpIlBoЉCIIII део трасе, Јахтеоа се да.
заВ II Сltо од преnозне д)'Жllllе "равна, вреЈ1110ет ПРII.\It~њеIlОГ рз.llt-

јуса кру..кног ,~y,,""3 буде:

Lpra\'ca < 300 m ....... Rpr'm. >Lpravca
Lpra\'ca ~ 300 m --R""m ~400 ПI, а lIа
Lpra\'ca ~ 500 m - R"."n ~ 1,5 mlnR

зутопутеВltма

Прн ТO!ol И pnm :цора.:щ задовољи н ОСТ3.'1е УС.l0ве (возно Дllиа·

\lItчкс. ""ОIIСТРУКТ1lвне н естетске)

Paдl' саз.1ађl,вања теренеКII'" ПРСllрека nplt~leIbyjy се криве
ЈIИНllје НОГОДЮIХ геометрllјСЮIХ 06.1I1К3. Нзјпростији облик KpllBIt

стн, аЛII ра1Ј1lI'ШnlХ ра.з.нјуса, захтева се прll .... еltа IIрела111е

је крУЖНИ .1УК. одноеlЮ крива ШНlllја KOHcтaHrnc закрн вЈЬеНocrn

"е, тзв .

На прелазу с je1lНoг кружног пука на .зрупt

.,0 " .

криве.

IICTe
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~

Alтl

l/1(юptl l/uраlН!IЩЮ юоmоuде у ф)'ш.:Цllјll {)0'1.1'If -

СI.:е 61'ЈIIне деоuи'lе.
у пројСКТОIШЬ)' IIУТСва 1 1р.,мен,.ују се р.1'l.11 IчIt ТII

0001111111

Пр<."

.1311111)( "рНВIШ3. Њljo,с щће пр,шсњtlа:Ј"С фоРМС IIрlll.:эззtlс С} 11 3

С!l l tI1l1

6·04

оsoг IIpll.lora .
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о

Я "'"

6.3 . П ре.'1ЗЈIIС ~рИВКl l е
љ 6" се З:Ј.!1080Љ II .11 1 1I03НО ДlIнаМИЧКII. t."ОнструктIt 8IЩ 11 са·
обр:аttlј IIО-IIСIIХО:ЮШl>1I захтеви, 113 С8ИМ јЗВIНlN 8анrpазСК II М "у

Ir~1

TCS IIM3 06:18<:']113 је пр' t меll3 n~.'1a]HIIX КРИВ Иl 13 оБЛИIQ ....'OТOIIДC:

,, ~ =
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PMltjyc

IШ ",рају I1релазне

"PII-

811 11еЈ:

L

(т) - Д~-Ашна l1ре.13ЗНС КрИВlIне (о,] IIочеп.:а Ilре.'13ЗI IIЩС!ЈО

Пр II К:lоУ'ШОГ ..:руга).
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ю

ю
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~

~

, . . tu.f<fj
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'Mtм H
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aN (watX,

_

1111.4(1

=

DO(&П " , '2(

1"11 ( вn.,ю)

120 jIII10 • 0601

11'/1 18"-20lIl

_-_

,~

=

Bpe..1HOCТII Јlзраметара IlpenаЗНlIХ КРИВИIIЗ кoj~ се мо!)' "Р"

IoIСЊIIа3ТН

'1 прој~kТOваЊУАефИНIIСанс СУТЈ8 . поље~ клотоида. кoj~

се k1)IIСТРУllше за сваку појс.:lIШУ B~IIOCТ рачунске брзине ДСОНlI
це. поље "збора ПРСЛЮIIНХ Ј(рН8111Ј3 1<1 једну врс.зНОСТ

З3IIОЈС на t..1I1UH 6-03 овог прилога.

5:2t=160 ~I
I--=-t:r о о ~ @ I

\ 'rl

npll lC'"J·

RiJS;--

r"-";zr---

~ ~I
~ IЉ I
G> I

~ I

Сllllo:tl 6-04: Мо..·ућll 06.11111и npu..lft"le клоmOllде 1':00 nрс.1UЗllе ":1"1'
.иЈ/е.

8. јул 2011.
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IIOCpe.д!lHK У преласку са правца 'Ја круг I!

оБРllУТО
У 0110.'1 с.l)'чзју М О"'-'С се ГОВОрllТИ о ТЗ В. си .... еТричНој (..\ , :: '\2)

:f

'1 нсснмеТРI I 'lllој (А , Л ~) "РИlJи ltll . МILНl I !>tал l НI ДУ"'ltIш КРУЖIIOГ
.1УЮl У C~laдy је с 8O)I(ЉOM ""ОIIСТ8иТlю.... БР З lНlОМ У трајан.у 0.:1 Iшј

~

'I,ш,с д ве секунде.

б) ПрскрепНl .1 l11шја

.

.s" . Крlјв:а

П ри .\lсњујс се Iпмсђу .1ве KP)~"' IIC кршншс супротне 13Kpll8.:M:1I0CТlI . '1lјМС се \Ј&=збi:t,ујс llOСТУПНОСТ npoMellC Јзкр'III..'ЬеIЮСТII

.1

11 КОIIТIII IУIПt.."'- KPltBJtlICI.:I!JC оБЈIIIЈ<О1. Н ор.\IаЈ1IШ је 111"1,\1(113 IUIOТОltДС

IIСТОГ парам(:тра ( А ,
В) Јајзста

'" A~).

..0" - КРllВ3

ПРИNељујс се као везНI! елСЈ>I СlI<rr између два Kp)~.кH a Л)'I'3
РЗ1ЈII,'ЩТИХ раДllјуса, а Itстосмернс заКРllвљеносnt. Са стаНОВ\I
шта OJlТll Ke трзсе. МИНlIМ anнз вреДIIОСТ прнпадајућсг yrnа те К!lО
TOltДe је т::::

) 0.

г) ТеМС'lа IUIОТОlща

Ако је О" О , гј. Т '+т 2 = Т. добија се

..

t... = о. '~ТO Јна' ш даје Ч"

т ака ,,:РIIвина састављена ОД две rljХ'ЛЗЗНlще; то Је пв. те,.lеиз КЛО-

1011.13 (А , = '\

11 .1 11 А

1 #;

ОО

А ). Примељује с.е са,.ю када су вреДНОСТИ

СКр<.'ТНlI .' уг.юва ~,але. а "PI I ~IC'he'lll ра..1I1ЈУС КРУ.,lш е К рl'В IШС ""Iат-

110 "сћll 0.1 ,\IIIНllма.1НОГ. Пр"}, сна lCMC ll e ЮЮТОlfllС ОГJXIllllча(li) се

у'Ј уе.l0В:

R ~ 450

ПI . П опре"III' ЩЮф llЛ у те},еној 1ОН II се облl''')'ј е

'rгко ла се IbСЈ'ОItЗ ""Оистаитност обезОе.'111 Ја МIШIIМУМ две сеКУН,1е
ROЖIf.e "nHC1' ~HTH()M nрЋIН(}\'-

.'1)

ПреКро........ 'I<Ј

.$" - крива са lIEl<1 р33Ј1ИЧIIТ3 лараметра

'Т

П Р llм еllа ово" О&lIIка је ОЈЈр3вдана КЗ.lЩ су оећll "Р " КЈь.УЧ I III

,1.

ра,11lјУС II н всће Р,ПIIIIКС IIЗмсђу радијуса.
А ко се II Рl lм ењуј у к.'1ОТОllде раз.'1 I1ЧIIТlIХ параметара

сl

11 кa..~;J је

1

2

А :!: 200 ПI . О!IИОС је:

где је:
А, (т)
А) (т)

- већ ll napa:\.lCTap КЛОТОII.'lе:
- маљи ШlрамС'rар клО"ГО идс.

ђ) д80струкајајаста mlИllја
Прнмењује се са\1O к ада су у IIl1тању сжr.+lеtlll геометријек\!

Сщка 6-05: flаltfNр'Шf за одре9ШЈ("f><! nap a.\!l!mpa ЩЈе.1Шllе ЩJII(ЈU

l,c .. A .

облltlш ""Ој !! се " С могу реllJIIТИ ДР)'I"ilчиј Il М СРСДСТВ lIма, Imр. у "ро
jekToвaJbY

ea06pahajllllx

е) "С"

чвороМ

11

уклап ању у фll КСНС регулаШ lје.

,

О.

Дп би СС )'СllеШIIО

11

СфlllФСl10 ЈIР"МСItlIЈIII IIШК';tСIIII 06л1ll1l1 у

слобо;tIl О~ вођс!!.у траса. треба IIР НМ СЊИИЗТlI 11O~0'1'З"'l е 1а одре
QIlВiI IbC пзра.\\етарз nрелаз llН ," KpIlHIIHa, пр"каЗ'lllе на e!lIl"3~3 6-05
ОВОГ "РlIJюга .

КРУАШС КРl18ине без rlрелазllllЩI МО!)' се примеН IIТII IIЗУЗеТlIO
кад.зје Y~80 kшЉ. а

"'3llзје V~Ro kmЉ. а

6..1.

•

R ~ 1.500 т (lIЗузетно R ~ 1.000
R ~ 3.000 m.

т ). ОДI IOСИО

Кривинс ка К"арn".еРИСТИК"1I

о.

,

А"

, 1/.
О.

11 одређује се

на

OCIIOBY

уmОВ llе слике ..lе

ОН llце. Дефllllllще се следсhим 1IЗра10"'С

.

"

~~ ~
,- !

(Ui+ti)/L

(o/K;\4) нл !! ('!km). где је:

r;
r;

Ј

/

i jV

/

V

""' .

2

•d

•

/

1/

Ј

'/. r// v

,.•

V

Ј

V /
V
/ /
V

v.:r; / / '
v
••• ~~~/~ f-'
О.'

1/

Ју ~

1/ / 1/ / /

10 •

1/
1}-

/

Am

/

/
/

/

"

1/ 1/

KplI BIIHCкa карактеристика ( К ) IlредеТ31L'I:.<I cp.:дlьy Bpe!lllOCТ

скрстног yrла трасе пута

I1 / I1

О•

реПltll.' ра\1П1I lIа деl l llвеЛIIС31111М раСКРСНlIцзма.

11 6-06

Ј

- крнвз "1'''83

Bco~a ретко се примењује. а IIзјчсшhе у пројепонању IIl1llll-

V

1/
У

'у'

V

/'

.......

~

.-'"
....... .......

.'

,

-

•

•

(а . (О). (1). угао ј-те кру..кне КРllиJtНС

<
(О). ('). угао ј.те прелазне кр"вин~
L ;=(km).

A., . ...... ~
R", . --ос

укуlJll3 .'1)".>ЮIll 3 деОНlше

Jo-. .

Ј". -

Поред параметра ( К),

13 reOMcTplljcкy

анал изу траее одређује

се стаидаР.'1lюодступање ( СЈ ~/KM » 11 КОСфИUllјент геометр ијскс хо
.\IОI·еIЮСТИ Gh "" (ofK)lOO (0/.).

_~_и..-

ICIO'...,""'".....,...R.
""'.~~.P..

.....

c~IIKa 6-06: Начо.-рам за одређивање параметара llре1QЗНlLr "1'11вшю .. А, ic А)".
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С п еuиј аЛlIIС оба нци путних КрИ8ина

Проwнрење КОЛОВО18 у "-риви""

6.6.

6.б. Ј. Ве.~ичиllа nрощиреlOО

ОВИ об.1НЦИ путних кривима прltмсњују се у ОНИМ с.'1учаје811м а када је брзи н а кретања релативно мала,

Vr

~

30 kmih.

а до

zs

Прошнрење КО..1080за НЈIIQЗИ се за све кривиие радијуса
т . За КРИ В ll не R > 100 m врелност прошнрењаје веома

М ИlIВНТНН су захтев и за Мl:IIlНМалннм корншћењем простора. ТО су
пре е всrз :

ПОВрШИНСКС f'8CКf'CHllltC ,

окреnНIIЏ::~, сс рпен тине. при

ступи сервисиим објСh.i11ма н СЛ.

6.5.1 . Крива

трагова

< R < 200

мала па се м оже заllемарити. док се крнвиие радијуса

R < 25 m

морају

6.5. 1 овог

rlOce6l1o ООл шroвати

према кривој трагова (тачка

nplLloгa).

Потребно ПроШllреље пој едиие возие траке О;Ј.ређује се зав и
Крива трагова се пројектује К3О сложена троцектр ична Jq)Н8ниа

1(31((1611 на најбољи моryhи Ha<lHH алроксю.шра.'18 трак!рИС} кретања.
Дета:ьиа ана.'1Нза ОВС криве Н љена примена дата је у прилогу

3,

Површ ннске раскрснице ванградскнх путева.

Серnснmuнске окреmНИljе

6.5.1.

СI Ю

0.:1

типа меродавн ог возила. Вредности ПроШltрења за меро

.завна возма приказаие су иа слнци

6-09 овог

ПРlиЈОга.

r

Укупно проширеlье за п са06раћајllИХ трака изиоси p .. n (.6.pi),
где је .t.pi - вредност проширења за појсшшу возну траку.
У аиализ и укупиог проширења мерода8НI: су дименз иј е стаи
дардн и х пшова возила која се мо!)' иаhн у СНl)'ацнји аа се мимо
илазе у кривини .

у ограничениы условима развијања трасе. јавља се потреба
за при мен ом с:.ложсног КрИВИIlСКОГ обпика, ТЗВ. серпентине која се
састоји И3 окpeтtl и uе м нн нмалиог проо:одног радијуса са централ
ним yrnОМ а > 1800 и две пр икључ н е КРН8нн е И~ ИЛИ супротне
13криаљеиости (спика 6-07, овог ПРИ:lОга).
у табели табели

6-03

овог

npll,lora

дат и су ос иовни nшовн

ссрпtНТИНСКНХ окретнн ца за чиј у конструкцнју се дају табtларни
подаци у до.затку ових улутстэ.ва.

6
ы.

6 (m)

".

7{m)

.
,.
8

10

."
7110

,.'"
',.....
,

-

'.0>

-

(ј)

.

...

-

IS
Ы "'

7115

20

0

.'"

О."
0.31

,

лацион ог облНkOввња. Максимална вредност попречног Hantoo 1""
"" 911., док се вредност резултујућtг нarнба КО:lOвоза ограннчава на
m •• 1 .. (О 'У•.
"'kонструкција геометр ије ивнчннх .'1ииија и осовине cepnell'

~~
,

,

1 •

'ЈИ i S i ~ i liI § : в ~ ~ ~ ~ ~ ~

7n0

Подручје окретницt Пoдl1tже спецнф ичним условима ниве

-

® ЩЩD

о. ",

Та6е.та б-03: Тиnови серnенmllНСких lЖреmНUI/а.
ШИР"НI " О:Ю&<nllIl)'Т'l.

"Р!т

Сш1Ш

6-09:

, ~ ~ GRlmJ

Потребна ве1uчиllО nроmирсња возне mро"с у "ру_
:жио}

NpUBUH/I.
6.б. 1. Извођење nрошuреља

nlhc,,-е окретниuе са п оз ицијом репативних I<OOрдинатинх система
( I.,у О;lНосио

u,\,) приказа на је

н а слици

6-08

овог прилога.

ПРОШ ll рење се и зводи са унутрашњс стране кривине. При та
ме се захтева да се ОДржн КОllТНН УИТет ИВИ'Iие л и није пута. Да би

се то остварило. минимална дужнн а кружиог лука мора биnt 'већа
ОД 15,00 m, а минимална дужи на прелазнице такође мора бкти ве

l'Ia од 15,00 m. Ако иису и спуњен н nt reoметријскн услови, 06..111Jroвање ивн чинх ли ннја се мора вршитн примеиом "'РН8е трагова .
Расподела проши рења се вршн као што је то приказано на
СЛIIЦИ

6-10

овог прмога.

!Pj-1~1<08 1t11). :u:-ЧIL.aJ

Rt ·non)np.

м I~

R I.Rz-IIOI "'IJ2'"IIЦIoC~~

етика 6-О7: OcHQlJHU е7еmенmu сеpnенmuнске окретнице.

,

I

I

i~

i~

~

• •

"

4

..>=:"1
1'' '1

I

1... ·z:~ 1

•

''"

LJi!1~00

!:si!'М!!

L,.-LJ +15,00

r.u.15,OO

I~
I

Lci!15.00
L..-'-4+15,OQ

17591

CqUI«J 6-10: Ше.\Iаmс"u nрuкоз расnаде.'Ја nроширељо у просто}

n)'mllQj

кривини.

ВрсдиOCПl проширења на произвољном меС1)' ПО.1ручја про-

ши рења одређује се иа основу номограма прнказаног на сл ици
С:lU/Ш б-О8: Консmррщијо серnенmинске окреmниц е.

6- [ 1 овог

прилога.

8.јул

Гласник'

20 11 .

Табели
\'т

Број

7-01 :

MoКCUowa~He epeдflocmu HaгuOa flи8елеmе.

'"101
110(11)*19(

(kml1l)

"

таЈ . (%)

243

50

Ој)' "I)'Н"'''''' ""У'<,у"",,,,,,

.,

'" ""

оо

70

~"

7(1, 16(7) 1Џ(6) 5

"О

В.

120

•

14

14.5

1

На подручју поврwинских раСlфCllица оrpаничава се примена максималних подужних иагиба иа

4%

из

npojek'H II X н саобра-

ћајно-техничких разлога.
На ТYHeJ1CK IIM деОНllцама препоручује се "р"меllа IIОДУЖНИХ
нагнба не веl'lих од 2,5 81., а као anСО.lyrни максимум MOJt.-е се примеюпи tIОДУА<НИ нarнб Пl аЈ:~::!:

7.2.

4 %.

Ве ртнкал н е КР ИВИll е

Веpпtкални преломи се заобљавају кружним пуком радијуса

R •. Облик функције заобљења је К8аДратна парабo.nа која са довољно тачностм алроксимира круг И која ј е дата изразом :
)" = I 212R

.

.

где Је:

у (т)

- орлнната квадратне парабопе;
- anСЦНса квадратне параболе;
RJm) - оскулаторни круг квадратне параболе (раднјус заоЈ: (т)

б:ьсња веprикanне кривкне).

7.2.1.
""

Минималне ареЛIIОети КOllBeKCHHX и КQНlCaвних веprикалних

(т)

кривима одређене су у складу са обез6еђењем зауcrаВllе npern eд·

c.~UI;a б-Il: Нацогро..v 10 одређивање рйсnоде,,1е nЈЮшuрења на

иости за дневну и ноћну вожњу.

У табе.i1 И 7·02 оаог пр илога дате су ми н ималне ВpelI.ностм радијуса веpntкалних криви ма за КОlIвексна н конкавна заобље ља у

nре.1а3ној кривини.

7. ПРОЈЕКТНИ FJ1ЕМЕНТ И ПОДУЖНО Г П РОФИЛА

7.1.

ефеката. еt;олоUlКИХ после..1lfU3

"

фун кцији рачуиске брзи не. докје иа СЛИЦИ

квалитета саобраliајно г тока. тре

То6е.1и

Vr(kmlћ)

сно IIзгиба н"ведета.

т lа

МЏ/l/l.'044-71t11 ншu6 /lUBC-1еmе, mјn

R.
konk. (тЈ

if,' (%)

у усеку. а ОДIЮДњэ.вање се решава лоду.кННМ вођењем воде риro
лама или каналима. тада се за.uева да је miп 1,,::: 0,8 ( 1,0) -;., који

ka nv. {mJ

I~

\

УС!lОве оти uaњa. односно треба бft11l н спуњс н услов:
rд~j~:

(%) - н аПlб ниве!lет~;
пад за оти цање вода у

функцији ПРlIм~њеllOГ типа риroла IIЛН канала (бетонски. кам~ии.

н .эетаљном анализом оnщања ПОВРШII II СКИХ вода применом тзв.

AHjarpaмa резу.rnyјуЬнх нагн ба (поrnав.:ъе 8. овог прк,10га).
МиннмаmlИ нагиб нивe.nете на моетовима и у ТYН ~HMa из

постоји тај

еl(()J10Шке последкце и инвестициона ynaraњa мора се посебно уцр

дкrn ХаЈа) са CТШIовишта oбstиIIDвања елеменпа npojeкrнe reoмttpи
је, тако и са становиштз Врелн0В8Њ8 варнјaнrииx решења.
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7-01 :
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Максимална вредност нагиба нивелtfe 3а вaн~cкe путеве
зависи од категорија терена 11 пута (табела 7-01 овог прилога).

I

i

.--

7.1.2. MaкcиWa'lHU нaгuб нивемте. так ј" ("А»

''"'"' """"

II.~

ю_

~--

%.

11.150

,

,

\
~--

вода с КОЈ10вооа треба посебн о анализирати l1pимеиrn.l ТЗВ. н нвелацн
о н их планова КОЈЈО8ОЗне noвршиие са еквидистанцом И30XНnСII 2-5

в.

1"
11.150

I

!

Уrpoжeна по.щ>учја пута са становишта 0ПIU8Њ8 површннских

mjoj

.000

I

-~

СТРУkЦија. нпр. ~порозни асфam").

нaпtб, а утиuaј КDји тај нaпtб има иа пporoчиост, безбедност вожње,

,....

"О

.,'"

• §, •, •, • • • •
l' , ' .

--lt-

и обра.зе површине КOJIовоза (примена nв. кровастог (дијаroиал.
ног) витоперења кltL1И npltMet!a спеuифичних k'ОЛОВОЗНИХ кон

фаkТOp је дужина на

1.150 1.000 3....

100
4.150

- -1-- - - - - ~ -

Кала н ије MOl)'he поc-ntl'ш услове за наведене м нн ималне
вреДИOCnI, неопходно је прнменнп! посебне системе витоп~рења

ma.s. ~ бктан

70

,

затравњеи н лр.).

у прнмени

11

'.00 "1.... '"3.'"

1.15<1

-\

~ • ј" ~тјп iыd

н оси 0,5

!

~

06јелнњује УСЈ10ве В lПоперења iI.-ОЈТОВОза н !oIнн нм алне х идролоwке

MUНlL\falf1e вредносmирадuјусо 8epmиKa~Нlи KpU8U1fO.

... ...""

ml.R.

МИIIIIМa.rши нагнб НlIse.leтe О.1ређујс се из услова одводња
вања. пр!! чему се пут М(УА<е пројеповатн и са ХОРИ30нталном Н Н 
lIe.leYON ( min \: = о ~o) ако се површн н ске воде ~oгy ефи касно
ОДВОДКТН попречннм наПlбом коловозз. Am се труп пута налази

cm.

.'" " .

7-02:

ба да јlмају што је MOr)'he 1о4Вње вре.'lн оегн ПОДУЖННХ нагнба, одно

~

прилога при-

тевзне преrnедноCПt и брз и не вожње.

саобраћаја. е ксnлоатаЦНОЮIХ

1.... (%) - нагмб рамп~ внтоперења;
mln ~ (~;.) - м и нимапни хидраулички

7-01 овог

казана зависност радијуса веРТИкaJlних кривииа од зауставнelзах-

Н lгибн нив елете

Са становишта безбедности

7. Ј. Ј.

МUflu.wалне 8peдllocmu радијуса Ја06љењо

"'
И

,
•

Радuјycu 8еpmuК1ЈЛflUX кршruна (КOH8eкt:flUX и КОН/<OlJNш:).

Гififс!:!ш!. I
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На сеР l tентинским oKpe11tн uaJ>ta Ilримеlbује се макс имална

Маll."Сu,lIа1ие 8реОносmu радијуса tu:рmlЖШfIIllХ кривини

7.2.1.

8.јул

вред ност попречног нагнба 9 'У•. При ТОМ се ограНilчава вреДЈIОСТ

у ПР"МС/ЈИ ),IЗКСIIМ3ЛttllХ вреаноСП1 радијуса веРТIII(аЈ1НИХ

резултујућег нагиба КQIIовоза на

10 о/о.

тј.

1",,:5 10 о/о.

што зн ачи да

Крl!ВIIНЗ ПрЗКI1IЧИО не 1I0стој l! Оf1lз ннчење, али се мора 80дкrH ра

је MaKC II MlI.rl Ha 8редНОСТ ПО..ђ'Жt!Ог нагиба у подручју окретннце ~

ЧУ'!З О ОД IЮСУ суседних радијуса верт"калннх КрИ811на ( КОНl(ЗВННХ

:5 4,5 '"1• .

l' t.'OIIBCI<CItHX) и усклађсности ДУ":"";! всртнкал Н IIХ кривииа. У по

8.1.1. ЛQnреЧIIU lIaгuU Јо,UlutlО:Ш у "Р"6I1Н(Џlа

тс.]у успова гео.чСТР llјс кс компатибилности облика 10101")' се ПРН
,\IСИIIТII 8С.111Чllне радијуса ..'Oje као граННЧНlI случај имај у 1зјс1l.
ItIIЧКУ та'!к)' .!IOД 11ра двеју веРТНК3ЛtIН Х КрН8ина исте Н.'1Н

cynporne

ЗЗКРИВЈЬе НOCnI .

Препоручује се,]з се примсњују дужине веРТ'IкалНlIХ КРИВИ-

11<1

( L,~ ) 'Iе мзње од двоструке врешlOСТН пројепне брзине ( У р )'

ОЛIIОСIIО:

Попреч н н Н3I'lIб KO.~OBO')3 у кр"винама разлнчитих

на С,l ИЈо.-ама

8-01 118·02

овог прилога. Вредност ПОПРе<1ИОГ нагиба

заокружује се на већих

По деф llнициј и маКСIIМЗЛIt3 вред

0.5 %.

н ост попречиог наГ ll ба прllМен.ује се у КР И ВНltа.l.tа МИИИМli.rlНОГ ра

дијуса таХI","

L,,,, (т) ~ 2 \'р (kmlћ).

pa.rLlljyca

И разл н читих класа путсва oд~ђyje се и а основу дијЗIJ>ам а датих

7%.

Ако се у кружној кривини смањује пројекrна

брзине I!ОД упщајем IЮАУЖНОГ нarиба, тада се вредн ост попреч

I1ОГ нагиба одређује иа осиову израза:

7.1.3. АnРfЖС'ШOl/ll}а верmШr;Q,,7Щ> I:jJlI8UHe

IpI:;i = 7(minR(Vpk.;) I R.>(),1~ (%), где је:
j~ - попреч н н наПlб кодовоЗ8 у ј-тој КРНSИШI

За ГСО~lетријске н возна llИНаыичкс ана.лиз~ траса nyr~вa.
као

11

КРИ81\ 1I3 среДЊО.\I вреШlOшћу наПlба прелома којн вл а.па lIа !!Оло-

8111111

Ib~He дужине (слика

7-02

,

''''
'-'"

цији рез)-лтујуће ВpeJlНQCП( пројеrпне брзllие У ј-тој кривинн (т);

R;IpII t'Ji'.)

овог IIРИЛОга).

1

.

' .... • •••••

60 ••••••

~

•

, -<1,,0

L

11

1 11

I

I I

.

napa.\lc'rapa.

nyra.

ОДНОСIIО мсрода8Н1ЈХ возно Дllна

ПОП~IIН наг иб КОЛОlЮззје оријснтисан пре

\13 среДlIШТУ КрllIшне fI ИЗВОДII се у једностраном lIадУ. ПопречНII

нз гнб lIа

npaBUY

је у јеДIIОЛИЧIIОМ иаПlбу 11 љегова вредност

1(O.1000')Ha.

011.-

.

8.1 . 1. ГраllllЧllе вредности nоnреЧllог IlflгUбu А."lЈлснюза (; - IlpasaIj.

.
,
'".. - "pmJllna/

i

I

§

§

§ §

'1
,

МИllНМални попречни нагиб ( ~јП ј р , ~ДH~CHO min ipl.) IIЗНО
С" 2,5 О/о У пра8ЦУ и у КРИ8НИII ЧИЈИ Је радНЈус Ј~.з.t\ак ИЛИ већн од
ГР:lН llчt\ог, ОДНОС IIО у ICРН8НИИ С иегаПЈВНИМ нагнбом (nв. контра

I

I

11
1!

•

1

1

I

11

1

I
§

~

~

1

I

1

I

I

1

!I

i i!ii i

I

R(.)

C:1ItKa 8-02: Ho.\l Oi'pa'lf за одређивање ве.ШЧUlfС nOl/{X!'IlIог lIаги6и
1Ш1060Зй у "рuви/Iаl4й (ayтonyml!fIU).
у ""'pIISItHaMa одређСIIИХ радијуса (табела 8-0] 080" "рнлога),
MOr)'na је примсна негативног попреЧ IfОГ наrиба, nв. конrpанаПl
ба (Ipk '" - 2,5 0;0), ако се таКIIИ),! решењем битно утиче на смањењс
ИIlВССruшюних улагања .

Т(lбелй 8 -01: По,тупреч/lUЦU кри811Нй
Haгu6a"

(;

К'( .. )

(R 'Ј

со Heгamll6Hu.Il поnр;:чни.1I

=-2.5Щ.

70

на гибоt.l ).

МаКС Н.\lални попречни нагиб (тах 1",,) износи 7 о/о . Изузетно,
sредlt ост попречиог ttаrиба ,,-ОЛО8оза у КРИ8ииама ... оже се повећа
ти на 8 О/о у проје,,:тима рехабилитације nyreвa, посебно рехабн

1

1

... .. 7( ... :rи)-

l'Qвзра МНIIШllащlltМ уеловима успеш н ог одвођењз IIОSРШНIIСКflХ
воза с

,

'

HII nутеви).

•

градн са увеl'шн нм

ПОllреЧIШЈ>1 наl'ILбом. Ве.1 И ЧlIна н C~lep тог нагнба завнсе од !rриме

\!I1ЧКltх

I

,• ,

"

Ш3ЉЗ О«ntЧКQI' вођеља и еф ltК3СIIнјег одводњзвзњз ПОВрШИIIСКИХ

'~IЮГ радијуса 11 Шllрllне

,

R <IR)

·

сфщ,аСНllјег сав.lађltllЗЊ3 IIСНТРllфугалне силе. побо..... -

KpltllllllaMa

I

~
I

... "'
,
•
•

II О llре ЧllOГ нагк ба ,,:оло во1В.

вода. КО-.'10I!ОЗ се у :..оРИЗОИТаЈ1 I11IМ

,

А.Ц1Q80З(l у Jo,·PIl6111fa.lla (двотfЮЧНllllутС6U и 6uшетрач

I

Н. ПРОЈЕКТНИ ЕЛЕМЕНТИ ПОПРЕЧ J-IОГ IlРОФИЛА

PaJll1

Ја

1

С1ll1(0 8-01." Halloгpa~r за одреl}UвDље ве.lIIЧlIне IlO lIреЧНог 1/(10'1160

С1 m;а 7-О2: АПРО""СЮЮljllја f1l!pmll"·(l.~1I1! KplIRum.!.

8.1. Дим е НЈиоик сање

.

11

•

II

- .,

.-

крltsиие (т).

r- - , (- ~(V.')~

..•

t _.-с--""'''''O---c:-__~_ ___'~~_-~'~T"'
___;r _____ Ј·
,,

i-re

,

•
R

~.

радијус

•
•

0·0

(%);

ffiш.R(Vрk) - МИНlIМали и раднјус хоризокraл не крllвиие у ФУНК-

за аlIaЛII]~ преГЛ~НОСТII може C~ апроксимкратк всртика.lна

8Q

'ю

1..SOO 1.500

100

110

Ј.ООО

'.000 4.5011 5.100

120

1)0

Попречнн нагиб ()СТ8.;1 НХ JroЛовозн нх трака (нвичне траке.

')3-

.lllтације аyroпутева. ""аДа би економски била иепрнхватљива про

устаа н е траке н сл.) прате основни ЛОПPe'lНН нагнб 8Озних трака.

M~lta

мккимал и ог paдlljyca (и пр. И1всдено cтatЫ

док од тога може одступиm једино У нивелauионом уклапаљу из

Rmin '" 750 m за Vr = 120шlh п рема раније важећнм пропнсима.
одиосно, Irri '" 130 k.mЉ. Rmin '" 800 m. прем а 08ИМ прописима).

ЛИ8Н ИХ, ОДIIОСИО УЛ И8Них. трака ако се појаве nв. грбиие када се
ошrpнна прелома (61) ограннчава на 5 %.

pMlljyca кривииа

Број
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8ИТCn:: РЕЊЕ КOfI()8()3A' C1tJ"81I'
"'~ "O_~ (IOO)

"':0..'1 080]8

Витопсрењс КQ.'1080зне плоче ради постиза ња потребl lOГ по
Пре'I НОГ 1 1 3Г1 . ба ВРШII <:с ОКО осовине l\01Iовоза ил и ОКО }санс коло
возне Иl:Iнuе н а прелазној КРИВИ НИ ако се на ПO<lетку кpy.tiJI C КрИ8111[С постигне 11отребllll nonpeolllH ЩЈ.Гllб (ipt.)'

8.2.1.

ВlllllоnереНН! ОФ осовиlfС "а1ОЮЗО

Внтоперење 01(() осовине Щl0ВОза се пр н ме њује на С ВНМ дво
С~lерним путевима

1I

аутопутсвнма са самоста.1Н О вођен!!.'>! IЮ.lс)'

воз и ма.

8.1.1.

Вu/tlоllсреље око ивице kU1080Ш

B IH"OnCpe њe око II вице ICOЛО80ЗЗ се п рнм ењ)је yrnавн ом на
једносме рним

КОЛО80з ни а у СКЛQЈ' У деНltвс:лис аних

рас крсница

н на ayтo n )'ТCSII Ma који су ll рој с t.."ТО ва ни С м нн и мал ном ШIIРИ Н ОМ

сред ље раэДСJII I С траке

(RI " 4,00- 1.50 т). У првом случ ају 8ИТО

СШI\U

8-03:

Koml"IHya~Ho npo.lleHU nQl1речног llрофll'Ю'

перењс се обавља око унутр ашље иви це IЮIIOВОЗД у КРИВИНИ , док

се у другом сл учају (тј. на аyrollутевнма) 8 1поrfерење обавља око
1'(1.108031I е нвице уз

paJ1l.Cll11Y траку

(.~eвa ИВlша коловоза), ч и .... е се

п ост иже С11l1 lдарДII0 IНI8tлаЦlIOIIO реше ње срелње

pa3..'le.1Hc

тр а ке.

ш то 'I ма 11 те;(ИlIчке и естетске преДНОСТИ у односу на ДРУГЗ'lијн
третман.

8.2. Ј. ГfЮНII~/jf: ЩWII(х:mu рu.щ,е

fJumQflepeItJu

Нагн б рампе 8Н1'ОПерсња ( ј,,) ј:сте разл н ка пмуж-мог нагиба
и вице BllтonepeIba н 0<:08111 1е

"

-.,~Jl
.~

КОЈС се врш н 8 lfтоперење. О.1ре·

01«)

ђује се н а основу израза:

'" -Ь . ('~ -,~ I " " (0/.)
где Је:

'- .0"'. . .

ј". - наПI~ ра .... пе Вlј топерења (%):
ь

-

kO./IОВОЈа на крају

nO:.t.PY'lja витоперсња (%);

t - попречни 113''JIб КOJI0ВОО8 'Iа ПО'lеп,,), подручја BIlТOncpe-

С1111\а

1.000

-'-.

-Э;fiE
, -- р
1,

'

~

1

I

'-

I

•

- О.1СТОЈање нви це 1.:0.108033 од осови н е внто"ерења (т):

I - IICXlpe<l1ll1 НАЛlб

1' -

L..'I

•

........ .

8-04. ДlИх:mеlli!IIU npa llCHO IЮnре~ног nРОфILШ.

ља (-;.~:

L" -

рамna внтоперења (т).

OКТOnEPOЫE

табеЛl I таш н

8,,()2

KOI'()8():3,/I,' ~ З'

~"""_I "_IOOOJ

. Вре.1IIОСТИ MaKCH"'31tIlO r н аПlба ра .... пе BIITon cpcIba дате су у
овог ПРИЈl ога .

у CBltM прело .... иМ а рам п" ВlfТоп ерења ОШТрllll С всће м I %
1аобљаввј у се и вн це колово")3 ра..щјусом заооље ња kOји јс ЛС фIlНИ '
сан следећни н зраЗО~I :

RV 2: 2 · 15 /i,,(m).
ТаБе.'(Ј

8-01:

МОКСII.ча1не вредностll 110;>1160 [ХЈ.,",nе 8I1mOtlt'pt'ЊlI.

,'r (1unIЪJ

4(1

so

60

70

80

90

100

110

120

1)0

1.0

... ~I (%1

"',
С11lка

8-05.

-

-,,~,f± =--=з;,~ - l~j
. 1...........
-

!I

•

1;

!I

---=

.. ..........

•

Леостеllена nра. If(>И(Ј nQllpe~Ho.г llрофlL10 са Io:poe{l-

стll..У (oujazoHa1Н1L\fJ 8I1mоnереље.Ч.

Та6е.1tI

8-03: MUHII..1Ia.~He дУЖ'llНе ,.кpDfJQCmoг (диjoгoHa.~H();>J вll1nО
nI'ЏЊU".

Vp (km 'l\)
Im)
·Ј...."....

..,

60
.щ
8"шt"'PfI'<Нt

70
50

НО

60

90
]00
70(80·) 100

110
125

\20
135

1)0
150

...~,'

..,.·"'t.t

OcHOBH~ ше.'>!е витоперења приказане су на сликама

'-.,

"",',','t--1

•
1.. ..........

8-0),

и 8-06 080Г прилога. На СЛИЦИ 8-07 080Г ПРК!10П прн
казани су наЧIIНН 8lfТоперља постељице (nnанума) пута. Дијаrpам

8-04, 8,,()S

резултујућег нагнба одводњааања приказан је на СЛИWf
прилога.

8-08 овог

С1иI(Q

8-06: /(онтuнуа1Нu

nрауена nQnречно.г nрофюu - /JUmone-

рење О'"' U81ще 1Ш.1!НЮЗО.
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9. ПРОСТОРНО ТРАСИРАЊЕ

ГРОМЕНА Г1OIlF'EЧНOГ НАГИБА КОЛОВОЗА И ПОСТЕЉИЦЕ
'З' КР ИВА · ООДРУЧЈЕ ИНФЛЕКСИЈЕ
коловоз

2011.

9.1.

Гео метријс,,'О 06.nнковање

Гео.'OolстријСII:О 06лнкова њеје скла.дно компоковање пројсктню:
елеМt!IIaт:l са 1(1I•...eM стнарања просторне слике пута IФја остав.ља

ВlI3уелllО ПОЗИ'Тlt вне утиске и возаЧНМR уmЈ 88 ocel\aj СИl)'pностн.
у ВНЗУРi' слободне преrnС.'lIЮСТIЈ Ps - 6 Ур У ВI1дНОМ ЈIОЉУ
воэача једновреме но се МО"'''\: нahи више гсометријских обли ка К'О
ј и заједно оцртавају ПРОСТОРIШ ТОК трасе, па је неопходно у тра
С ll рању ВОДIlТИ рач уна н о ОПТtlЧК НМ с војствима сваког пројектног
облика и о геом етр нј СКIIМ КО~l Б ШI3Ullјама из којих се ствара uело
вита [Iросторна епика.

Потребно је да буду усклађен и геометријСКII слеме llТИ трасе
пута у ситуаuионом Шl811У н ПО.:Јужном профилу, ImКQ у појединач
н и м пројеКllијама, таIФ н здружено у простору. Основно правило
просторног трасирања везује се за континуитет поп речног профи
ПРОМЕНА nOnРЕЧНС)Г НАГИБА кОЈЮВОЗА. И nOCТЕЉИЦЕ
Г1РЕЛАЗНА КРИ-ВИНА

п а, ситуационог ма и а и 110ДУ'..кног профила.

- ПРАВАЦ

9.1.1.

КО1Ю8О3

ПОllреЧнu IIрофил

Промене у попречном профlш}' треба да буду постепене. У
том погледу правац није

nOI'O..1811 због

:IoюгућН ОСТ11 ствараља по

греШJlИ Х ути сака о ширюш КOJIО El О3З. Све про .... ене

nOIlpe<1HOf про

фила треба реализовати у "РIIВlшзма. Изузе так од овог праВlша је
део ница почетка трэ.I(е за спору вожњу коју треба предвидети IЈ3

правцу 1I.)1И у 10НН ннфлекснј е због повољннјих услова претед

' OC"n<.
9. 1.2.

"
Слика

8·07: Вunюnерење /'L70")~IШ (lIосmеЉllll е) пута.

Ситуациони n.,ан

Величина н међ усобни однос приме ЊСЮ IХ елемената битно
)'Тичу на обли ,,"Ов не Kвa.~HTeтe трасе пута.

Са оrrrn ч ,,"Ог аспекта Ilравацје геометрнјс..::и обл нк у кој ем је

најиз разитиј н фе н ом ен недогледа, l1Iе се ства ра Iшузнја о односу
веП НЧИll а одстојање, што за последицу мcr..ке нмати погреШ lt у про
цену и 'Iеодroварајућу реаКШlј у воззча уз lIепово.rЫIl1 ПСИХОЛОШIШ
ефекат м о н атон ије услед фиксне внзуре. Стога је при .... ена п равца

оправдана само у случајевнма дефи ни сан им у тачкн 6.1. овог ПРII
ilОга, у КОМ су дат е и граllице прнмене тог елемената.

КРУ'..кии .1У К. Ја разл и ку од правца, има л нковне квалитете ко

ј н се MOf)' успе шно реализовати ако су испуњеllН услови дефини
са ни у таЧКН

6.2.

овог при.лога, којн се пре свега односе на љегову

дужНIiУ. ПримеЊСllа дужина кружног лука је :

1,4

Ур ~

Lk

~

6 Ур ,

где је : У р у

(kmIh),

а

Lk

у (т ).

Клoroll~ као рааНОпрllD-il Н c:Jlе и с:кат у трасирању стаара нај

повољ није оnтичке е фе кте, па та њсиа особнна надмашује уско

cxвahell ВОЗIIO ДНllа !>l ИЧ КII с мнсао ТЗВ. прелаз не КРИВНllе. Ззто се
у избору н прим еии олгова рај ућег парам етра КЛDТOиде мо ра п о
лазити ие са гле,lНШта минималних КОНСТРУkТИвяих потреба, већ
зи атно ширс:

-

са гледншта rтyrne естетике. У ТO~ п огледу најпо

вољинја ЛllКОВИ3 рс:шеft.a ПОС11{)t.), се пр и одиосу:

Lp: Lk : Lp= 1: 1: 1, при

Rl3:::::A~R

И стосмерне крIlВИЯС: с кратким међуправцем стварају утисак
полиroналllе осови н е пута. па их треба замен нти применом једне
крнви н е већег радијуса или сложе ном ,јајастом кривом" са пом оћ 
ним кpyro~ и зван ПРltк.ЪУЧIi И Х кривнна .

Н еоправдана је приме на ..::ривнне супротне закрlIIUЪСНОСТИ

с кратким међуправцем. Исправно решење је коктин у8.'1н а

..5" .

крИВИЈt а истог нпи евентуално разЛИ ЧIГГОГ параметрз IUlDТOиде.

Примена неусarnашених радијуса хоризоtrТanних кривина
изазива поред динамнчке и оrпичку нехомогеност, па се у сваком

случају треба прllдр:.каваrn услова дефииисаних у тач"и

6.2.

овог

I1РИЛОга.

Основни простори и облици у трасирању п риказаНII су на
слнци

9-0 I OВOf прнлога.
9. 1.3.

Подужнu nfЮФЊl

Нагиб и нивелстс су прaкntчно неуочљиви вко су вредности

С,ика 8-08: Дllјагра.v резу.fmyјућez lIaгuба oдtюдњО8ОЉО.

мање од 1,. :$3 О/о. Нагиби иивелете ~ ~ 4 % могу да делују веома
непријатно ако се еКСПОliнрају дугом правцу због ТЗВ. ефеlml зила,

Број
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9.1.4. Просторно траСllfЮlbl'

трзсе.

Всрлt lWJlНС Kpl l l1ltнe дС.1ују orПН 'IКlt ПОВQЉI Ю само 3""0 Ilмају
О.1l'О и:r рајућу ДУ",IШ У. Као Iшјбоља мера

\ta

OllTII '1l(e

удоБНОСТII

)'311-

се Д)~A< IJHa 8СрТЈЈК3Ј1I1С КРllвнне у границама lI"ЮштреllС 8113}'ре

преГЛе..1носпr :

1.,-k'"

Рј

'" Ј

"р . а 1(".10 lIож:еЉНI I ~IIIIIIЈМУМ:

На трасама које се у СНђ'3L{I IO!I О:lo1 [U1ану возе t.'ОIIТIII I УЗЩ1ИМ
КР"В I IIIС КИМ оо.1и цн ма ј едн н о Н СПР38110 место klllpt'.10:lo1 IlIIlICJIете
је у Сре.!lIIШ1)' "р)~",ис КP"IIII He. чиме се I1ОСТЮI.:у 110ВOЉНil Оl rfИЧКИ
И коНструt."ТН8НИ ефеКТl1 (СЛИ"3 9-03 080Г ПРII.ЛОга).

L \'k = 1 \' р .

ПОВОЈъаll просторни ток трасе Ilостиже се

У .~IIIЮВНОМ nOr;"lclty ICOНЈШвна вepTIIK3.1HB КРltllllllзје ОССТЉII'

3...-0 је
(Rv) н ХОР"301fТ3Jlннх (Rh) КРН IШllа;
R,·en. - 8-1 0 Rhoriz.

В Ј .ј и елеменат 0.1 КPIJ81 1I H~ Кl)HвeKC H OГ ТII II О. па се у њен ом .1 IIМСII1 110НlI C8lby

:0.101'3

О.1.НОС радн

јусз веРТIII(3.1Щ Н Х

У ТQM СЛУ"зју. уз поклзлањс вePТHk!UlHOr пре_1О.Ч3 са СРСШI

IlолаЗIПII са стаll овщuта СЗПIСДЉ II ВОСТII као ШТО

НО!>I хорllЗОlпа.1 не

је ЈI38СДСНО.
Кадз се IIIЈвеm..'1"3 Ј Ј ута СТРIII(]"НО IrОВlфl по терену. МОЖ'С се до

јСШЮР3В:lнске

ГОД IП II •.1)'6IП3" трасс" У видно,\.! ЈIOЉУ. па је у TO.\.I с.lучају задОIlO

Ilреглс.зНОСТII .

KpHBIIHe.

може се ГОНОР IПII о фоРМ ll рању ПО.

"P"81I1tC која "ма најПО80ЉН I1ја својствз npocтoplle

Преломи НlI&e.1eтe у правцу 3DXТeвajy брнж.... II80 11реиспIfТИ 83-

љaвajy~ рсшење само укрупн.авање потеза HII BeJleтe.
у бр:.овктнм It планински»! тереннма ICO HBeto:CHC вepTlllca.illle

ње с rnе.1.llUЛ3 ynщаја на саmeл..'I>НВQCТ ХDpllЗонтал ннх кр11 811К3. То

КРИВ ll не су гell epaSlllo вel'ier радијуса од "'OHJ<aВНlIX вcpntKMНlI X

посебно важн 18 КDlI8eкt: He пpe.rюме ra:"lj ll ~ory пomуно да сакрију

КРНlIlIна. док је у рааНllчаРСIШ~ Tepe 11 H.\I3 обрнута ситуациј а (СЛ! I 

З3Jt.1Ј118ЉС IIОСТ трасе. cтora крај заобљеll.а верти кал llе

ка

9-02

e""~~

--

•

~

-

-

•

Ј_

•

ь

....
-

- - - •

~ ! ...

Т

""pIIBIIHe и по
2 Ур (m).

четак ХОР"ЭОllтаЈ1 не КРН Вlше морај у да буду н а о.:Ј.сюјвљу ~

ОВОГ 11Р !l.Лоra).

Н ајвећl1 оrrт ич lCН промз ш аји

'......

н астају због УСlПњеног рит!>!а

IIhbcne-те н неuе кватн их ДУЖllна вертнкалн и х
' ЦII. мс ТJI'8O'

Kpll8ltll8 .

Због 1"0-

га је "УЖI IО ускладИ!11 Д)~IК II He хор"зонталllll Х н веРТИК8ЛIIIIХ ""рII*
811И3

11 11јЮасрllТll

npHMeњe lre еЛ~!>Iе llте ана.1НЭФI СТ8ТIIЧКНХ H/ H_111

дннаЈ>НlЧКIIХ перепепи ва с положаја ока возач а. ПВ. IIН"1уалИ"13IПI+
јом пројеКТН II Х pt'шења.

-- .:."
...1.
--

....

~

.1.;"~
. -j1....-",-:i-::1r
\"" i'""-'*

~~""'-~..
2.
ДА I

сь

- .... -

i' '
НЕ

I

Сшка

9-03: Просторно )'склаl}е._ путних nројеК'lија:
•
1. нојбо.'Ье. ретење (nОКЛОnQlt>е .fОРUЈОнтолнu:r: u вepmиKa.~Hиx ра

С,U1Ш 9-01: Ос,ЮflНII просторни е,те.центu mfЮсе пута.

2.

дијуса);
зодовољовајуће решење

(irez ~ ikrirj:
(irez - О).

З. незад060.'Ьавојуће. реше.ње

9.2.

П yr 11 0 ...-о..1 "Н .

9.1.1. Пејю:жно 06ШКQ6Q1bl!
За успешно ук.'1алање пута у пејзаж I1ОТребно је да буду пред
узете две врсте мера: гeOMC1"plljcкo обликоваље КОјnypННХ .'1l1ннја
пynIОГ 11Ојаса

11

оллемеЊИR8н.е лутног пој~!::'! ~еННJlОU у складу

с лрltродно~ средн ном Н ЈаХТе811ма Оllтике пута.

1

Rv_

Rv_

i

Rv"'" 1

Слика 9-02: ад'јОСI' А."ОНК(ИlНIIХ и /(QH8eKCHu,'f :ю06љења.

Поред ~Iачајног уд.ела У стабн.пнQCТИ пyrnе k"OИСТРУlCuије, ко

1

снне нмају зн~ајну улогу у ЛН1Ф8110~ уклалању трупа пута у те
рен. а такође н У побо.;ъшању 8ИЗуелних утисаха места аооача, о
чему је И1!lагано у тачки

5.1.

овог прклога.

ЗслеllКJIО је посебно значајаll елеменат 06.'1IIIФеаЊ8

nynlOr

lIојаса КDјим се ПОC"ПIже фНЈНЧКII н ПИk08Н8 равllотеЖ8 11pllpoДlle

Број 50
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8. јул 2011.
9.3. СИИТС]IIИ пр и ...

среди не поремећене н асилним захватима у терену. стварају 811-

]

IIРОЦСС: . IIр ојСЈ.;товања п)-тсв.

зуелне ДОМ llнанте tюје оцртавају llјЮСТОРН l1 ТОК пута н Дllректно

УГIlЧУ ва перцепцију во3а'l3. смањују упщај завсјавања и засеЊII 

ваља фаровима. ублажавају дејства ветра н смањују утицај аеро
загађеља.

Мерама пејЗ;l.ЖI'ОГ облНКОШ'IМI и е сме се УI,,~IПИ, И бе1беД IЮСТ
вожње . О.1НОСНО ззхтеВl1 ореглеДIIОСТИ (захтева, ,:! Pzp, I l peТltItajH::!
Рр) морају бнп! у ПОТПУНОСТlI IIСflуњеюt.

9.2.2.

06.11l~·OO(lloe пуmЈ/11X објеката

Июt(ењеРСЈ(С конструкције које се ПРII~l ењују на п уп.· ВJlМ3
IlОрсЗ своје IIРlt МЗРИС улоге (стабilЛllоспt и ФУНКЦlIоналНОСТII )

'Iмају

1I

Ilзражсну mtlЮВIIУ зимеЮllј у ..'Оја р381Юl lраВltо учествује у

фор:о.Шр3њу щ>осторне СЈ!Ике 'Јута.

Потпорнн З ИДОВИ могу се прнближltТlI ПрII ЈЮДI' , ОКОЛИН И п у

та. ако имају IЮIIТИ! l уа:1 1 !У Л lllшју, а".-о су умсрене внснне и ако су
им видне ПОВРШllllе БРllЖЉНВО обрађеflе . У ,,-ом бннацнји са зеле·
НlIJIO~ MOry бlml нскорн шћенн за оmllЧЈ(О вођењ.е трасе.
3:1 ~OCТOBe постоји Вllше могуhности об.'1 и,,-овања, а да 611 се
У ПОТПУНОСТII НСКОРНСТ lше. треба да буду IIСl1уњеН:1 два ус!ювз:

:1)

мост треба да бре подре~СН ТО"), трасе у свим Ј1ројСК ШI'

jilMa:
б) ~IOCТ мора да посс.'ђ'јс унуграшњу xapMOtНljy КоНстру .... rI\ в·
ИII:t об.rшка.

НадВОЖIЬ3Ј(С' треба paдllПI с маКСlIма.'1IЈ1IМ могућllМ cBeT.ll1~
опюром, а м остове на траСl1 треба уком поновати у криеинс,,-е 06_
!IIlке кој" o M oryhaвajy \ I УНУ CЗГ.'1C.ilJblI BOCТ.
У поглез.у ОШТРliflе л~ома Н Нвелете. а у циљу МИИ ll мизаЦII·

је I<.u\н:трукuијс ~!Ocтa н иавоза, важе следеh ll ЛР Ш Щ И ЛlI:

1) Кад аУТОll УТ 11РСЛ3311 преко сувозем ни х комуникаuија.
о штрнна npe!IOMa (конвексе) не треба дз буде всћа од.6.ј :::: 4.5 %.
у1 t10штовзње УС.101!3 о ОДI ЮСу КОlI каВIЮГ Н КОII ВС,,-СIЮГ заоБЉСIЬЗ
утврђсвогсаног у тачки

7.] .2.119.1.3.

ово г ПРII.10ГЗ .

На прслаСUlIМЗ осталих кзтеroРllјз 11)"re1!3 (ВНШСЧЈзчнн Н.111
ilвотрачии) преко СУВОЗС~IИИХ комуни кација ~акснмалии и аnlО иа
воза се ограиичава 113
(ОШТРllllа пре.10ма

3%

8 %)

(Оllпршta пре:1 0ма

6 %),

юузетllО 4

9.1.3.

овог придога). Гeo~e·

TP l ljCK l1 ус.l08И за прорачун MaKC II MaJ1110r наги6а уз м нн ю,шзацију
укуп ие дужllн е приказани су IIЗ сл ици

9-04

овог при.nога.

06.'1иковање ту"слс ких портала треба усаглзсlIТН са окол н им

TepeHO~ и прклаroДIIТlI портаlШУ конструкцију ФУlllЩltOllалllllМ и
естетск нм I1ринцнпима дв би остз ви.nа uпо је

Moryhe

11Овољнији

утисак н а возача. Треба тсжн":ијеД II ОСТЗВННМ решењ имз уз прим е 
н у .13К И Х 11 rpaнспаректних конструкциј а, ч нје детаље тре6а веома
БР IIЖЉllВО пројекroватн.
Посебна П<lЖЊil мира "С: НQt;;...:тIlПI

11

саобpahајној н грађе·

B IIНC,,-oj опремн. као uпо су: маркаuија 1<.-О.10ВОза. :заШТlI'Тне 11 СИ,
ГУРНОС НС OI'Р3-'1С, смерокззн, вертнкална сигна.'1 изаШiја. путна СЩ··
нализац нја н сл. Та опре ма има улогу ОППfчког 8O~eњa н lIЗузетно
је значајна са crаИОВllшта безбедиости вожње, па се п р"мена наве·

дених елемената мора веома 6рнжљиво аналКЗНРЗТII .

L

.Ј

lИЦ" R,~ы.. Т... у_,

~~2000aIН
R.. . R.1

-"

(%1

Clllm't:JНI/ IIрm(ЏЈ nfЮl/«f1 lIЈЮјеЈ..шоваЊ<Ј 6а/јградСЈ..·I~'(

9-05:

путева.

%

УЈ по штовањ.е ставова о ОДIIОСУ суседних

Р;Щllјусз lo.'Онвексе и WHKaвe (тачка
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1l 0себlt о је 'ша'l ајно усаrnаС IГТИ конuепryална решења IICзаll3 за
еаобраћај ll У ос нову ш нрег I ЈО:tpучја. како у потеду kOllТltн уитста
са06раћај ЈIIIХ токова. тако н у поrnсду залО8ОЉСња ФУIIКЦИОltaJI

HIIX

IIОТрс:ба """ОР"С НII КЗ пута н ста новннка у ути цајним зонама.

Т~JlН НЧI\. ~·ПУТСТII. за проје ...-тоВ.ње ПОВрШНIIСIШ Х р.со

...·pcIlHI!a

rlројеlo.-тов:ш.е објеката ('IOВ РШН II СКIIХ раскрсница) IIOВОflJilдЊС. рс
КOHCl'PYKlllljt: н р(.I(ЗUШlltта uнје.
УrtУТСТ8З су .1зга у С.1СдсћIlМ поrnзн..ыIз::

1. Основе за пројектовање;
2. Раскрснице с лрееецањем саобраћај них стр)ја;
3. КРУЖIIС раскрсни це;
4. Са.обраћајllЗ 11 лутма о према;
.5. Прил ог (кри ве траго ва за меРОДЗlIна возила и

11

ВреЩIOСТН пројеКТlIIl Х еле мен ата

шењз дефИНllсаШf Х OlнtM

)'nyrcT81IM3

13 MHIIHMYMOM

П рограмск и УСЛОВ Н се формирају на основу взжеће за""ОНСКС:
карзlC'ТeрН

преД.10ЗII п роје ....Пlих ре

формиран и су на ОСНО IIУ

С.1С.'1I1ШI. ПОWl'О су ТО С,10ЖСН И

је",.оваllе деОНlще , реlCOllструКLtију или рехабилитацију постојећнх
траса.

O.1HOCIIO раС КРС"IIЦЗ.

)3XTeBII . OiITHMaJll1O

1I

11

MltнllMYNOM С"U10ШI(ИХ

У IIЗIIССIIО.\I

CMI1(;]1 )'

110-

IЮНI"3рд Н К

pt'ше!Ы: је у њиховом "-ОМПРОМ НСУ уз

услова контекста при ЧСlol у треба ВОДИТlI рач уlt а о п равоврем еној

Резултат тих аКТИВIIОСТII 06једllњује се

У документу """Ој" с е иаЗllва Пројс"IНН задатак и "'Ој ,, је састаВ И'1
део YГ080pJltI X оба8С1а юм е ђу "'lвеСТIПОР3

УЈ истовре м ено уважа вш~

М3КС IIN а..l И У креЗТII ВIIСК'Т прој еtcТ3 IJТа и )'В3ЈКавање С П СЩlфИЧН II Х

11

1I1'еХ ltltчкс: регул:rrивс, в у СТ)'.'tllј и КDftцепције прој екта за Itовопро

1./. 1.

Iшве СТltlЩОIНl Х У,lагања. м зкс ш.IУМОМ без

бс.:!.lIоСТ1t Н ПРОТО'Н IOСТII саобраћаја
торни

1I

ве IlpeCC'lltllX (УКРС НII Х) IIрзв:ща у nornc..1.y КОН"Тlt нуитnа саобра 
hajHOI' тока Iј БРЗИ II ~ креlзња 8О]И.13, полазн е ставове О врстам а
11 ТIIIЮ811 М3 поврШИИ СКIIХ расto;РСlllща. просторној оргаllизаUllјll
1I0000ручја. 1(30 11 меРОДЗВIIС по~те..'ЬС за пројектовање н КОIIТЈЮ.1У
проје",.иих решеlЬЗ са стаltовиuпа IIНВестнцоннх улаra lЬ8, проп у

ll ровера R01ИО Д ШIIIМII Ч КШ(, коиструктItВЮI.'( It са06раћајНО-ПС II

холоlltl(llХ (естетС КIIХ) КРlIтеРllјумз

Програмски УС,10В II за пројектовање поврWlIlI СКИ Х раСКр
СН lща "а II;J.н грздеКIIМ lI yтeB II Ma обухватају: ФУНКUIIОllалн е захте

с нс м оћ н , безбедности саоб рallаја н еколошto;нх последица.

CТII'IНH п рим ер IЮВршнн('кн х рас крсница).

захтева

2. 1. Програме"н ~·с.'108И

....

118Ј.граде"и! путеВА су IrollШ lll ltр311а као ОСНО8 111 1 до у·

)o.I('I IT 1eXIIII'IIo:C pcгynaТllltC 111 об..аСТII Ilpoje":Toвaiba ваЈlграаС IШ.\
путева. 3.Ј)СНО83Н 110 СТ3IЮВII:IoI8 1I B~ДHOCTHMa ДсфllНlIСан нloI у Ј1РИ 
логу 2. Траса вaнr-paдCKIIX ),('.108<1. Та тtXHII'O:a. y"yтcтll3 c,1}~.ecc )а

11

проје "таита .

ФУНlЩllјuу .~,peжiJ

Рм:крснице ~opajy бнти у сЈСЛаду са карактсрист\tК3 .... а пре

СС:Ч Нltх (укрсн нх) праваца. тј. с фУНКUИОIlа.'1 110М к..lаснфикаuнјо.\l
113I1ГР3..'1СКНХ путева. В а слицн 2-0 1 о вог прк..l0ra дат је ОПШТII пр " 
оз поделе раскрс ниuа у СК-lаду са иаведеном к..~асн фикаuнј ом .

адеКIIПll ој II нфор ..шсаности Il3јш нре јавности с обзиром на то

11 а је 11УТ јавно добро које се ф llll3НСИра ИЗ заједИIIЧКНХ средстава.

OBIIN

упутствима ООуl(ваћена су решења за ПОЗРШlшске ра\;

крсн нцс кзвзи JroltnlltуалllО IIЗfl>3ђСII ОГ '1>3дСКОГ ПО.'1ручј а. То зна
ЧII

11

.13

раскрснние у пре.'1азн ој ЗОН II IIlмеђу вall~aдCKor подручја

ПО.'1ручја КQlrтн н уалнс нзграђености урбани х цел н на П О,1..1ежу

техИ llЧIШМ УП УТСТЗlIма
ма

-

)3

npoje,,-roвa~ са06раћ.ајИIIUЗ у гpaдoBII

ПОВ РШИllс,,-е раСКРС"IЩС

локаuије

11

11

уз у "ажавање СП СЦIIФIIЧIНIХ ус..l0ва

сао6рallајн н х зактева (МОТОР l tИ , јаВ ЮI

'-PMCKII.

611ЦII

КЛ ll еТИЧ Кl1 н пешаЧI(И саобра lшј ).

0.01 yrврђеlllfХ BpeдFlOCТI' поје.<1ина'I НII Х е,lе мснат3. може се од
11 еЈ.:оllOМСКIIМ а ll3.1l1 зама .10каже
о пра tЩаllОСТ друraчнјег решс ња It ако се rapaHryje захтеван НI!BO
безбе.:UIOС11I. ГI РОТОЧНОСТИ Ii заШ Тlпс ЖII8ОТIIС Cpe..'1lt11C. као И ако
је утрош ак IIнве СТ lluи о lltl Х средстзвз ear:lacall п роје"IН ОМ захвату.
Овај докуме lfТ се осnа .. а иа Ilpll.10r I - ФУII КWIОIlа.'1l1а К,13С II
фll",щнја вallгp3ДcK H X п утева. п рилог 2 - Траса вaHrpaдCKII X путе
ва. као н 113. Закон о јавннм I!уте ви м а Peny6..1llKe Срб llјс.
СТУ 11llТИ само ако се теХIIIIЧКltМ

Сшко

2-01: Општи " РUl>:аз noдe·le расqx:нuцо npe..wu ФУНКЦUОНtJ.1HIL\f mlmOf1ILWO nр«ечщlX (YKPCHU:f.) ,,~ЦO fIOнгрод
CКi:' путн е .\fреже :

2. ОСНОВЕ

ЗА ПРОјЕКТОВАЊЕ

ПОВРШИ lIс ке раекрсннце прелстављају Ч80рн е тач~ ванГР3..1-

с ке пyТttе мреже "а кој има се повезују путеви разл Н ЧIПНХ Функuи
онал н нх "н воа н ра3-'1I1Ч ИТОГ СlООраћај иог оптерећења. Оне у нсто

о) раскрснице СО nресеЦОfbl!..\f са06роћојних струја;
и) If.р)'жне РЦСКРС/lице.

у ШLЉУ УИllфикаUllје и рациоиализације пројеkТ1I1tХ решсња

време предcraа.iъају н м еста с !lовећаИ II М р изнком у ПОг.Једу без

пре.IL10'Aiеи в су трн

бс:д.ностн саобраћаја, Ilмајућ" у вилу чињеницу да се највсћн број

њу прссецања саобрa1lај них струја. као н трн rnпа круж"н х рас..-:р

саобраћај ни х незгода, по учесталостн и

С Н lща (дСТ3Љllllје у поmав!Ь има

110 теЈКIШII

незгода доraђа

управо н 3. ПОВРШНиСКIIМ рвсt.:рсннuзма. Све површ ннске раскр
Сllн це могу се ГСllералJtо поделитн у две групе:

а)

pae"pcHHlle са "реееиlњем еlоБРlhајннх струја узјаСIIО
rnaBlI1I ( ГП ) 11 епоредн" (С П ) 11 ра вщ као ОСНОВ !Ј е прет
поставке за прој еtcТовање 11 oбnllКОвање ;
б) КРУАше рас .. реннце у којима је ос н овн" nplI Htlltn првен

деф Н Нllса ll

ство про.,аза ВQЗIUlВ која су у раскрсници, док свн осталн чскају да

се УЛltjу у """РУЖ""

tQK. чиме сс знатно унапређује бсзОсщ{(к..-r на

самој раскрсннци.

Н а слици

Tllna

ПОВР ШННСКII Х раскрсница када су у пllТ3-

3

и

4 овог прнлога).

2-02 овог прилоra дат је шематсt.:и прнказ :.tat.:po

расподеле ПОВРIIIIIНСКНХ раскрсница у ск.ла..зу с функционалН IIМ
захте811 м а "утне мреже и ус постав.ље llllМ ПРИIIUll nttМ 3 њеног

XII-

јерахнјс,,"Ог уређСIЬЗ.

Oc Il OBlНt ПР"IЩltn УСkЈlзђеtюстн npojenlIHx реш ења и OnTI!МaJlне ЛIIСТРllбуltнје саобраћајlt их токова јесте да су HIlВOII раскр
cltllua у Д'lреКТllој корелаtlијll са значајем пyrног правuз и саобра.
ћаЈННМ оптерећењс:м на њему.

ља. CТP}'ICТ)'pC тока. арете н реЈКнма токова). као и на ОСНО8У аИМII_

за раеКРСНlще са пресеиањем са06pэhaјннх струја неопход
но је програМСКИN ус.>Јовныа дефинисзти mзвнн (ГП ) и СПОре.:1нl,
(С П ) прааац. док j~ за кружне раскрснице доминантан број У.'lН8-

:Је организације

Itнx трака прееечннх. Q.'lиосно укрсиих праваца.

Избор одговарајуће раскрснице мора заСНllвати на ставовима

npollCТt'IUI HM из детаљне анзлнзе са06раћајних захтева (олтерсће

11 иамеll е површнна у шнрој н ужој зони за.хвзта..

глаС!:!.ш:! ;

Број 50
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Пpoc1"QРlm распоред t."ОНфлlllrtТ.lН;'(

1I

КnШlзltОllllХ

1«>ј и

r.l'!aKO

"РОИC"fнче Н:Ј врсте н п,па П08рШИнскс раСlo:РСШlUе утврђује се ње

'111'" гpaђeBIIHClo:'t!ol решеtЬеМ. Н а с.1 1ЩIt 2~04 IIрllказан је pacrlOpeд
тачзка за Ч("Т8()рокраt.""С (укрштзјн) 11 трокракс ( ПРИКЉ)'ЧШ I)
раскрсшще. ОсtlO8НИ прtЩIШII у пројеt."ТОII;JЊУ раскрсmщо. 1бог

TItX

tlроroчНQI.":пt

YKPCHIIX

11

бсзбсДtlOСТ "

саобраћ4ја.

jecre

оrpaltllЧАваље броја

праааuз н а четllрll . а ЛР'IILl,У ЧН"Х правзца на

Tplt .

па ако

постоји вehll број УКРСШ I Х "рза,ща II)'ЖН3 је деt.""ОМll011lL1нја 'I вора

113 вehH број

раскрсшщз

( rЈ.Чка 2.2. овог пр'tлога).
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C f/IKO 1-04: Расnoрод и број "ресечllu:r: rА:онqНIlI,:mнш). ј:1U1IЈщх u
Слшш

1-01: ШеuоnICА."ЈЈ
6Q

приказ .WOI<pO .'ОlWцuје раз.1u~umux

ЈахmеfЮ n)'mне .1i4pe:жt!.

1. /.3. Сu06роћајно o"nl('peћ(!lЬ~

1. /.1. Просторно органuзaцuјо t7(МРШIIНСКUX раскрсница
Површ ннска раскрсница обухвата порез КOJIОВОЗНКХ ПОВРШН
на и шире Ilодручје на коме се јављају ра1JlНЧНТН утицаји од 1'Опо

1I

краfФј /1 трm.:fX/lФј n(НJpUIIIHcIo.uj раскре",/Ци.

nоврШUНСlo.71X раскрсница са становишта фУЮЩUO

IIQ1HUX

графсlo:НХ

U3.ШВНUX (Кn1/1Зllоmt.Т) тuчаЈо:О на 6ан,·рада..ТЈј Чl'тfЮро_

muno-

морфолОШIШХ до спеuифнчне намене простора !СОја МО

же ynщпи н на ca.\lO решење. Сваа површ нн ска раскрсниuа и ... а
стога своје СllСЦИфНЧНОСТИ шје ПРОН).'Ја3е и1 nporpa.\lCICHX услова
1I просторних ОГРЗНllчења. уз н ео ПХодНОСТ уннфнкauнје у најwи
реМ с мислу да би на путној Мрежи.

urro је више Moryћe. обсзбедltЛН

проточност н беэбедноcr саобpal\aја. И п оред тога на површннској
раскрсници формирају се зоне смањсне ПЈЮТОЧНОСТМ 11 угрожене

безбедности - 1'0 су места пресецања супротно YCNepe'HIIX саобра
ћајннх струја. nB. КОНФ.1КIn'1IС тачloЖ, ДОК се на Mecтн:o.t3 1t1l1H63Ibl
или УЛ Н ваlЫ1 са06раћајне струје истог с мера, "В. "ОЛН] ИО Н ~ тачk't.
На слици 2-03 овог ПРИ1l0га приказа"н су кзрактсрнстнчнн
ТИП08И ICOНф.'lиктннх К ко..1ЮllOНИХ тач ака за раскрсниuе са "рс
ceцaњct.l саобpahaјннх струја н 13 кружне раскрсниuе. Карактери
стика кружних раскрсннца је то да су избегнуте К(ЈнфлИЈСТе тачке

за пројсlCТOВ3ЊС ПОВРШIIНСIШХ раскрсница

утврђена вер.iфllковаНН~1 МС1одама за

BHanl11y 11

•

сао

проntозу саобра

"ајног оnтереl'leња. МеPQl1ll1ша са06раћајl lЗ olrrepel'leњa
mll.3ЊC ПОВРШIlItСКIIХ

paCKpcllllua

13 пројек~

раШ'tЛањују се по саобраћцјНIIМ

струјама с .IIетаљном cтpyt.1")'po" по врстама В0111Л3 (с.111К8 2·05).
Мсродавни napaMC11I.p Ја пројектоваље ПОВРШIIНСКИХ раСКРСНlща
дефllllнше се 'lporJ1a.\lCKIIM усповима 11 ннво ус.ЧТf р.аскрсннце

( НУР). који мора б lml " стог HllВ03 као

It

за

,1COHHIIC "Јмеђу pac~

t.1Хlllща. ИЗу.ЈСТ11О, У РСКОlIструкцијll IIЛlI рехабll.1ltТ3U11јll :\tожс се
прихватити и заједзн cтellCII нltЖl1 HIIIIO услуге.

.... -

~

н тиме бнтно смањен рнзнк са craновнuпв безбедности аожњс.
Коифли пне тачке на површкнсlO1М раскрсницauа настају када се
пресеца ТОК EI01нла са БКШflUlнcntt.l8 иlк.1К пеШ8Шfма.

,

Mepo.!IaBI!a

бpahајна OnTepel'leIba у ск..1ЗJIУ су са саобраl'lајним оптереl'lеЊlIма
дефllllнсatlllN У та'IКИ 6, односно 6.2. прlt!lOга I - ФУНКЦIIОllал~
на "'1асификзцнја вaнrpa.дeKItX путева. проroку !oIepoдaBHor часа.

,
о

.I

#
::ао

,

~

I

.

CAllкa 1-05: Сuброћојна t:.шш тo,.ТNIQ на lюtIputUllској pocкpcmIIIII:
о) са nресецаље\, са06роћајнlIX

cmP.li a;

б) с кру.жНIIМ 1I1O,.V.'" саобраћоја.

1 . Ј .4. МероОиВllе брзине у nројеклlOtJaљу

СдиlCO 1,,()3: Кapaкmеpuсmични ,"'/f!Ми КDнф,Јuкmнw: U lm.'UЗUOНW:
mачака на rtOtlpulUHCA.-u,w расlqJCнuча."'Q.

у лројсЈСТОваљу ПОВрШ llII СIШХ раСКРСlllща ПОЛЗ311 се од мс.
родавне пројектис брзине (ередње: пројектне брзинс). Ур (резУJl~
тујуhи профкn пројСКТllе БРЗИII С, подручја t.lаqю .noкault;e paCt.l>сиице).

Гласник;

8.јул2011.
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За површин с ке раскреНlще с п~сецањем с аобpahајних стру
ја м еродавна ј е прој еКТlј а БРЗllна раскреНlще - Vra.s. =:: 0,8 УР ..,

деф и нисана су Одговарајућа

која ИЗНОСИ;

се морају обезбедити уС.10ВII ПРОХОДНОСТИ У склад у с ТtlЧКОМ

Vp., - Vras :::; 20

kmЉ .

-

меродавна ВОЗИ:lа за ко н кретн у ка

тегорнју пуга (Даљннск" . везни. саБИРИII и приступии пут) за кој а

3.5.3.

о вог прил о га.

Меродзвна брзина за Д Н-'"IеНЗllOнн с ање и про веру примење

МерО_1дВ I IO ВQЗI1JIО за пројсктовање и оБЛlIковање ел емената

них елеме 'I ата површинске раскрснице треба да се налази у нз
пре.] наведеним граИИЦЗ:l.13, првенствен о ради без&ДНОСТII ВQжње

П ОВРWИНСКНХ раС КРСlНщtl ДСфНИll wе се завис и о о.] ФУНКllНОНалног

11 треба је заОКРУJt;НТIIII3 це.1 НХ 10!un/h. ТаЈ\О се обезбеђуј е уск.лз
ђе-н ост н ХО),јогеност брзина

BHCOKHN

НИ800М

11 од у честа:10СТ II

На Сл и ци

Cll rypHOCnI.

сн ице

nornellY дефини саља

- Vras.kruga ::: 0,5(0,4)

меродавне брзине рас кр

ry

као доминантан параметар

ХО~I Огеиости брзина јавља pa].'IHкa брз ина ул и saња/изливања у
ОД!lOсу на брзину у кругу ICOja не треба за је већа од 10, о;хносно

IS kmЉ (максимална разлика 20 kmIh), Т8чка 4. ] .3. ]. овог

прилога.

Сви елементи површ нн скшl. раскрсница диме нзиоин шу се

према \'ras, изузев захтеван е п регледиости (Pzp) kOja се одређује
прем а \'р . Општи при,,-аз тока меРОД8ВНIIХ БРЗlIна у ЛОЈ.р)'чју по
ВРШИ IIС КНХ раС ICpCII1Ш8 дат је "а СЛНЦlt

2-06

овог ПР'lЛога.

пРК11А3 РАСКРСНИЦИ

И3Ј1А3 ИЭ РАСКРСНИЦЕ

YI;nopiI-до~
~ЮН8~_:

~-доllp:JlO ... ~~:
Ур

y~

~m___
Ћ! _

____

V

{Jc.mIh)

С IМmт

дп

дата су меролавна возила заВII

- =-= ....
оп

А8, 88

А8, 88

сп
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....."' .. nrr

IOUI

пп
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(8iIJ

2-07:

Т8'

-

(А8,88)

ТВ.

пп

~тв.

(6УСп. ТВЈ)

8Ј'СА, 8fC1w

(6VCn.182)
то>

~ а ~ 11I1 . Т8:I.тa

_""-"ФI

С,ика

...

...... ш . . rrл

('l1li)

А8,88

-""

-

-r;;;=

дп

-~
ОП

~rn~_з_____ _

ъ, r

-_.-

,ос

УР ... као н за раскрснице са пресс

цаљем саобраhајннх струја, ади се

2-07 ово г nplt.10rtl
nyra.

сно од категорије

За кру-..кне ПО ВРШllнске раСКрсlllще. 113 М8КрО нивоу, важе

СЛИЧНИ ПРИНЦИПИ У

IIO] Ш1 а у м сро;ха виом часу за Д ИМСЮII _

он нсање.

113 деоници трасе пута с [IОВРШИIIСkOМ

раскрсннцо.'>4 н проје""НII елементи раскрснице се lшмеН Зlt ОliНШу
с

ти п а пута

~YCn. ТВ1.1'8З'

р" '_ ~"'~_C,.,-.ei

MepoдaSJfO воЗU/Jа Ја nројеl.;mO&lње 11 оо., икQfШ!Ье еле
; IU."II(lmtl

2.1.

. ., расКРСllиЦ4ЦО.

на nDIJРШUII СКIl

Критернј уми за проје",-товање

Пројектовањс ПОВРШИIIСКИХ раСКРСlllща обухвата низ вео м а
сложеиих метода. поступака и процедура у ЦlIЉy формирtlЊ3 оп

_.

тималног решења за пр и родна и створена ограи иче ња уз ми ннм ум

Iшвеспщиона рагања (грађеље и одржавањс), максимум проточ
иост и безбедн ост саобpahаја 1. МЮIИМУМ еlCOЛОШ К ИХ последица .
Стога, веома је важно да се дефИНllсаНII криreРllјуми , појединачно
и скупно, у процесу пројекroвања и об.rшковања доследно поштују

I v,..... O, IVp I

и да се, кад год је то могуће изразе на осиову појединачних по ка

затеља кој н могу ПОСЛужЈпн као ре.'1евантии п арам етр " за вредно

L (km)

I~

m

вање варltјантних решеља. Одступање од иаведених критер нјума

мора бити ТСМСЉIЮ обра31l0жено техн ички м. еКОIЮМ СКИМ и обли
КOBH II M а l l8Л н зама. уважавајући инво пројекта и знач ај УКРСIlНХ
(прикључних) праваua.

2.2. Ј.

YC1QвU локације

nројектовање површниских раскрс н ица почиње иа основу
Д~фllн и\':u tIН Х

..pu грамских усл ова

и пројектног задатка за пројекте

llOВО градње , реконструкuије нли рехаБИШП8Юlје. било да се ради
о раскрсиици (paCКPCH Hцa~la) ,,-ао саставном делу деонице пута и!

-_.

V

И.1И путног потеза, било да се ради о IIЗОЛОваиом пројекту раскр
сн и це као посебном објсlCТ)'. Избор макро и МIt""РО локације, као н
утврђивање просторннх односа

(kmIh)

~
~

.'I .
\

.'

ј

.
\

.' ' .

/V"'-'" \

(прикључии х) праваца У
љ иховом зна

њу површинских раскрсн ица.

.'

П овршии ска раСКРСНИllа мора да буде саг.'1ед.ЪНва са главног

I

правца најмвње с даљи не И30штрене визуре п реrпедности: Р]р
као што су хоризонталне КРИ8иие радиј уса

L (kn1J
2-06:

11

чају у пyrној м режи представ:ьа полазну ахтивност у пројектова

У.

..

ЗVр . Тај услов ИСI<Ључ ује деоиице са недовољном преrnедношhу.

'-Стmш

YI'"pcllltX

складу с меродавним саобрahајним опrереhењем

Општи nриlШJ :иеродавJfW; БРЗlта у npoje"m~њy nо 
вр ш инскш раСl\j1Cн ица.

R < 2Rmln. То

знач и да

се као повољ не _'10кације са СТ8НQВИuпa елемената Х.ОРНЈОНТ3.'1не
пројекциј е пута ( ситуациони план) могу сматрати деонице У праВ

цу. деонице на подручју инф.1ексије прелази их кривина и деонн
це ХОРН30итал НН Х кривима радиј уса веће г или једнаког двостру_

кој вредности мннималног радиј уса . Графички приказ п одоБНОСnl
микро локаuије раскрснице у сктуац и о и ом плану дат ј е на сл ици

1. Ј .5. .1afepoдaBHo BQ7UJ10

2-О8а овог прнлоra.
П оuрWНlIске расlCpC НlШС морају обезбеднТI( пролаз св н", вр

Са C'rnНО IIИШта е..1емената вq:тгиJC3Jl Н~ пројекције (подужни

стама м еРОДа8 I11I Х возила, која се као меродав на дефнннш у за про
јектовање појещt ннх путннх потеза (.nео и и ца) у c~aдy с прилогом

профи.1) као н еповољ н а ло~uнја се Mo~:e сматрати о н а на којој су

Ј

-

Фунxuнонал н а класификација аанrpaдских путева и прилогу

-

Траса ванградских путева. за саобpahај ие струје лево и десно де 

2

ПОДУЖнн и агибн главн ог правца (ГП) веhи OJI

± 4 %).

±

3 % (МаЈ«: И Мално

Исто важи It за ICOНBeКCHe вертикалне КРИ1l нне радиј уса за

обљеља м ањег од ЧCТ1l0РОСТРухе вредности минимзшlOГ радијуса.

гарантују норММни усло в и

односио за конкавн е вертнка..'1ие КРllвние радијуса мањег од дво

за скретаље, док се :Ја возила већих димензија проверавају услови

струке вредиости минималиог радијуса, као што је приказано на
слици 2-086 овог прилога.

ф и и и ше се Мерод8Ј!НО возило

ICOMe се

за миннмалну проходност. Према И8Ве.]еиој техничкој реrynати ви,

Гiiifс!:Ш!! ;
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За С!1е)lенп СПОреЈ1110Г правца (С П ) важно је Ilcтahll до се
'''СГОН ПОДУ'.«Н It нвrи6 у 301 111 раскрснице фор!ошра пре.ч8 I IОПРС:Ч -

110.'>1

НВntбу

rn3BlIOf

правца који треба да обезбеди ефикасно ОТН

8. јул 2011 .

раскрсни ца). У стандард "и м усло вима фор.wнр3Њ3 мреже ванград

путева и уз поштовање начела x lljepapxlljcКOI" устројства мре
же ставови О ot-р3Нllчењу броја прИКЉУЧНIIХ (У "-РСШIХ) праваца се

CKIIX

IIЗње ПОВРШИlIСК\tх !IOд11 с Ko.'10вcna p3ct.-рсНlще 1I дз не треба да је

по:.tразумевају.

MaIblt од

1ј. када н).iЗ 8Сћ l' број

1,5 ~•.

Ku ro:.t

н ије -м огуће "p"MCНlтl !!авсдсн!! "рIIIЩIIII,

)'KpcIIIIX ( IIРНКЉУЧННХ)

IIр3ВЗua , lleonxOДllo

је деКОМ ПО ll ОВЭТИ та lШВ ЧМр н форwнратll пве илн ВIIШС површltll·

CKIIXр3СКрсНlша

прсмаllЗнеТIIW cтaвoBIIMa. Тај npllНUlII1 .nос.lеДlIO

је спроведен 113 СЛ НЦII 2-10 oвor прил ога. rдe је за ра3Л1I'!lПе .о1I1 С-

8) CUтY8ЦUOНU nNН

~

оо

1 103 1Щllј с р:l сКре Нlща с 110веhаlШМ бројем ПР"КЉУЧIIIIХ

IIpaMua

(YKPCHIIX)

Н:L~ожено ВIIШ С вap ilja llТHHx решења могуће дсtroМIIОЗ II

Ц llје. Које ћс се варнјamио ~шен.е ПРИ!оСеllllТlI у конкретно!оС слу
чају З3ВIIСII 0.1 значаја Y"-"PCIIIIX (П РIIК!},)"! I!И Х) прамца у МреЖII 11
foIсродавн о г саобраhај l lOl' OIl Tcpetlcњa раСКрсlllще по lIсфllн ll саlll ' ....
праВUII М3 . Ако није могуће tt3 ВРШIIТИ деКОМПО1И l.1Нј у (эбог ра3Л 1I 

ЧИТ1tХ п ростор"нх II/ИЛ II ФУII Кl tllОНал н нх огран н чења) и пр им еН II
ТlI р3сtcpClllще са прссе цањсм с а обраhајних струја, могуће је ре
шење остварит и пр и мсном круж"е раСКРСНlщс великог

НЕ

'!lIји су гео.wетријски елементи датм у ТВ'!к"

4 .6. ОВОГ

IlpetlHHl(8,

п рилога.

П осебно се ИСТII '!С да органюаultја простора It Il ра8ила ре
ГУ,1ативе П ОВРШ IIНС КII Х р8С КРС IIIЩ8 треба да ~y остаарен а је.:що
cтaBII II.\! , ЛОГНЧ IIIIМ 11

110

MOгyћolIOC1lI УI !lIфоРМ II\I М среДСТВII М I1 ),"Ојз

су llрегледна 11 јасна за све troр" сн ю.:е да 611 се ОСТМР"Л II .\I:IKCI\М3.'11t11 ефс::КПI 8е331111 ]3 IlРОТОЧIIОСТ 11 безбедl!ОСТ саобраћаја.

•• ДА

у потеду еКОЛОШIШХ зшпсо.з ре шсње се првенствено nOCТII
же О.:u'Oварајуhю.1 1I.1З II СрсКII»I
са ус.'10 Ви

.... а

11

пројеl(1"НИ.w

pelllelhllMa у складу
HeOnXQ,aHHX .\!ера
загађсња веће 0.1 38..-0110....

н Оfl'3llи'!ењи.\!а, ал и н уз приме н у

тсхннч ке заurппе Кад ГОЈ. су вредности

ttPO'lllcaHIIX.

'.

......

...НЕ

.

~

r:г=

m
C'IU1\U }-08:

1

~--'

1___

./
......

аЈ
m

.../'.

УС.тО«и за uзбoр .:ЈОlШцuје 1IOflршuнс,;е ЈЮСlqКнuче у си

m)'(JI/ IIQHUII fI.'Iину и nодУЖIIUW nрофIL')~

Укрштај, односн о ПРIII(;ьучак споредног "ута треб:а да бy.rtс
IIЗвеДСII упра ВIШМ вођсљсм ОСОВIIIIС С ll Оредног правца (С П ), би-

110

на се радll о рщ;крсннuама са прсссuаlt.eМ саобраћајllltх струја.

било да се pa.!I.Il о кружни.'>! раскрсн ицама, као што је приказано на
С.1Иl(11

2-09

овог прилога. Ђtме се тrOCnIЖ)' н ајкраће пyrзње вози

,1а к роз t."ОнфлиКТ1l У (1(011111110" ),) зону н стварају УСЛОВ I! )а бољу
преrnеД II ОСТ. за остаарење тог циља долазll у обзир н принудна

..~

.'

---

:o&::cJn."'

ДСВllјаЦllј8 с поредног правца. Она се препоручује јер се TllfoIe по
СТНЖ}' два битна ефекта: Ilр80, прннудно се СМ8н.ује брзин а ВО3И!lа
са споредног пyrиor прааца. што је зн ачајно са СТЗl lOВИurra 6еэ

беДllОСТII вожње И друго,

118 подручју девијације лако се изводе по

1

требll а llроширења , а да се при ТOfol e одрж и КОIIТlt ИУ ИТС'Т ИВИЧIIНХ

НЕ

,1иинја .

На pilскрсницама с );РУЖ:НlI~ TOКO~ потребна је цеlrтpалиа си
метр llји круж"е раскрсннце укључујуhн н 30llC II~ Ивalулива. да би
~ обезбедилн равноправни услов и за све токове, што је полазИII

t.:OHuellT такВНХ раскрсница.
Q;J

Угао пресека треба да буде око 90 о, )'1 ДО1lю:ъенз щступањз
± 10' (сл ика 2.(9).
Радн проточиости и бе3бедностн поврШlliIСКИХ раскрсница

број ПРНКЉУЧННХ npaaaua се ограиичава 113 трн (тpoкp.a1C8 раскр
сн ица), ОДНОСНО број укрсних праваца иа чеТIlРИ (Ч~80р0КРan

.'

--:.,.""~,
ДА

eТUKO

2-09: При..wсрu ~0и1U и

IIСnрй6l1<Јг tюl]ења сnoредllог lI)'mllo.~

flрШЩЏ) ЮНII pacKpclluцe.

Гijac!!!1!!. ;

8. јул 2011.
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Тlltk.щ Ј·и!: MIIНlL\Ja.7 /1O QдcmQjolМ' /,oвPlIIllllc"·II.r рШ'Крl"lIIща

111

' 011 /lOјt'(}mlflчmн nРIlt.:.љУ1fЩ·:lI I/a 8l1ll"fНll)(·..·Oj Щ'lmmi
·IlJWЖII.
\ 'п

It,.,1/J

... inLr.b (... ,

MllItH"a."l/1U

$о

ьо

70

80

90

11111

150

1118

Ј"

1 ~0

170

\011

о, t ....,ојю ы.. p;lC"l'CНlIU3 IIO.1ра1р,ева ЈI: о.Н.'ЈОј:.њс

ол 1'Р<1ј ....: та<' ке ФУIIКШIO. I:I....IIОГ 11О.1ручјз једно: раСЈ>РСIIIЩ~' до 110'IСI"I.е та'II(С ФУНI(ЦltОll:l...11ЮГ t10дручја С.10:.lеће рOlс ... рсшщс .

за дели"Н'Iју 311:ЈјIlIlУ IЮ' ПЈЮ-11: ПРII СТ)'l1а llеоШЮ:1l1U је шр;а
.1 11пt tlосс-бtlа теХНII'IК3 )'ltyтcтвa )' који"з 6" се ;I('фIll IllСЈ..Ш I:BJt
РО:Щ'II:I IПНlI теХIIIIЧIШ. 11р3ВI'" tt O: ..UIIOМCJ> II аСIIО:)., ,, тог t1pt>U:'CJ>\OI 11
стаН!1аР.'llt"Jоизлз О.1говарајуhз решењ.а . за nојеДIIII:Nllе Ilрltl(:ъу·, ....:

nplIMcIbyj)'

СС реШСЊ3

38

IIOВРШIIIIСI(С р3сКрснице

-

ТИ"

1. 3 13 вс·
_ Тип 2

ћа I:lIобраl'lајlШ олтерсhен.з иlIIЛI! )'чеш llз Тc:peтH ItX ВО1 "ла
(тачка 3.5.4. слика 3-16 ОВОI' IIРllЛога\.

1.1.3.

БeзiX:дНQ("nt

Да бlt 1I0ВРШltllеI\;J рlIСКреНIЩOl lIеllУНltла за:ПО: IJС бо:збi:ДIIОСТI!, 01111 МОI);;l 6 11TII :

1. б.•аt"Оврс.\lе!1O уоч.;'на;
::!. ear_1.;'.lLiblt83 11 схваТ:ЪН83:
3. llреГ.1Сllиа:
4 . IIP"IU1a.:tн1l 13 ВО"Al:Њу. O.:l,IIOCIIO
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ШllН СКltx раскрсница .

ОдсmoјањеIЈЏСА:р(;ница

-

fIOJII-

I l оасдеltи ПРИНЦНПIl СО: морају проверавати од ),врђIlВЗIЫl

""ОIIСТР)'IЩllј ll . односно рехаБН.lнтau1tјll l10ст0јсћнх раСl(реltlща.

JIих ()'KpclIJJ..r) nfXНI(ЩО ради фор.ЩlfЮlt>D mIIllСIШ.r IЮВр

1.1.1.

111 .\.Io:po.1aRlt3

10131.:1'0 лок:щнје раеКРСllнце. 1111.'10 Зllllmпс "IЮХ"'tIlOCТlI tlојI:ДИН3Ч'
HIIX ВОЗlI:lа за дефНllllсану ГCOJ>\CТPlljy елеNеllата pactq)CIIIIIH:.
&"'10 за се радн о l1ројектовању "ОВ"Х pac"-рсНlluа 11.111 о р.:
МОр;:! се сталllО проверавати безбе.'llЮСТ У св "'" фаза"а I13рцс 11]>0јСПl lе ДО~-y..tентације, K-.lО и IIpH;lI I I«)М ТС.~НlIЧIЮГ IIрсгле;tа 11 УI'ВР
ђltJl.3IЫ1 и у.ног стања по основе за

IЩнmра1Q Ilpllсm)ШI

ПОВРШНIIСКt: раскрсниuе треба ЛОUllрати тщ,;о ла orпlt"-lаЈЈНО

lI06ltjaIbe

Yl1oтp('(i llC дозволе

пута. O.:tНOCHO појеuНlI3Чllе p3CJ(pclltlue .

КљУЧIШ е:м~меИТlI кој " УТII"У
С1ll1Ф

"Iюходна

У току.

ВII

CIIOJblle 11

БРЗllllе

у "утр ашњс

... ретања

113 IТpojenlla

npcГole.:J)tOCТII

рсшењ.а ј есу усло

..

Ilоьршltllс -е

р:1СКрсНlще.

ВООIIЩI кроз раскрсницу, елемеНТII фНЗIl'lке З3ШТII

те бl щlt luш ста " 11 0:ЩЗК3 (а...-о II Х IIма у 11(lJIручју раСКРСlllщеј 0.1 то
~"Oвa ЬО1ила. ефИ l(lIСIIО ОТlщон.е 11 l'рllк)'пљаIы: ПО8РЩIIIIСКIIХ IIОза
с KO.'lOВ01<l 11 ефllА3СIIO ().!lIюђ('ње ПР ll6реЖНIIХ н Пo..:lЗl:М ""Х воза.
за успешно 11 беэOOtllО ФУНЈ>ЦИОII"еањс површинске раскр

С I"ше. 1'('ОIIХo..:I'lO је да ТО""08Н кој" ПР ltЈ1азе

pacKpcllHltH. "J.IlBIICIIU

'J<I.l0в0љe ФУНI(ЦlIоналне ЈаХТеВС OiIDијањ.а саобраћаја Н3 р3СКЈЮIII1111, алll IЈСТО тако н )'1 уважа"з , ~ захтева ЩЮТО'lIЮСТН 11 (ie'lбс:t

од саобраhајllO Г оптсреhења. 6улу рзшч.1аЊСНII на саобраћајllС
струје (праВО ..'о:во. десно). Саобраhајне струје треба да буду ф " .

ности саобраћајо укрсн их (ПРIIКЉУ'l II ИХ) ПРЗll3ца 1/3 макро 1111110)'.
Il l wеђ у две сусе.1НС раскрснице трс:6а oбnбc:tНТи !lео шще за 11~
Тllшш.а 11 ca~H M ТИ»! успоставити Н лоrnЧllУ lIC'1y ф)1I1Щltoll ал ннх
13хте83 саобраћ аја 11 организације простора (намена ПОВРШIIНЗ)

JII'I"'''

у )"llщај нuј

1(311:1...1"С311С Iја iliI.pc ~ctle lIyтa l bC у 110-1ручју ""Оilф.ll1lо.-тttих 11

ко.1ltЗilОltll Х тзчаl(а. I'аwчлзњ.аиање и КUllап ltсањс су ОСIЮflllИ 1а
дац" у

opraHlt"J.llUlljll

I1 он и се реwаиају
2-1 2 овог ПРIIЛ0Г3).

саобраhајllОГ п ростора

(JJHpe~ 1I000ручју paC).""pt"НltUc tс:щка

"а

JUIIH 11Y1OI. Tu 'ЈИII'!И ла регулаЦНОl1Н пл ан 'Iута треба

фУНI(ШI ОllaJIlIО lюдручјс ПОВрШIIIIске раскрс ttt ше обухвата зо

да оБУХВ3111 III)()СТОР ЗН3Т1Ю шири од појаса с~'С п ропријаUl tје и да
}'К.'ЬУЧ II 11 све урrnlllllСТИЧке 1I грађевинске аКТНВIIОСТI' у неI1 ОСРСД
ној )ОНИ појаса kOНТpo.'Hcalle H3~њe (сл нка 2-1 1 овог IIpH.~oгa)
']3 би се обсЈбедкла О,.1ГОварајућа коtпpO.;1а п риступа на ос иовиој

не перцеllШ1је. престројава.Ы1. поcrpoјаR:Ш.з . IЮll фJlltкта 1~'QJIHlltjo:)
" y6p"J.llвa'bl! н UJсмзтски је прнказано на е.'IIШI 2-12 ОВОI' nplI.101""a.
Зо м . tl tР U Clщнје је 10113 у lФјој lЮЗ3'l. У clU13!1.y са IвзGp:llI I I М

путно; мрежи .ilржааllИХ путева

1. o.1HOCIIO 11 реза.

путе~ (тј. право, лево 1..111 ,ttecilo). Caг.le.laвa Зa.:I3ТЈ(е 11 )·С.10ве "рс'
paCtcpcHHUY 113 основу OIlWТHX прааила 8OJI(ЊC 11 О.1гова
рајуl'te саоБ РOlhајне СНI·н а..1 11заU llј е с мештене у тој :ЈОШ!. Д)-Ж 111t3 те
10IIC је 2-4 секунде вожње брзином VrIS.
тзњ.а крт

]0111

п рестр оlаВI .... ПОЧllње ХОР.1101Палиом

"

lIеРПIка.'IНО~I

С НГllалЮ.lIIијоы кoj<"lM се Д8ју обавешт('ња о Тlшу p;tСI(РСllИце It
распWlCl1Н 1{QЛ0803llе површине на саобраllајllе струје. У тој ЗОIIН

8033'111 бирају ВОЈНУ IIЛИ маНИПРЗТИll1tу 1"p:I1C)' и смањују брзин)'
кретања. О..lIIОС НО rpyПllШу ,е саобрзћајllС струје IЮ теll.lеИШlјама.

30lla

п острој llllll lьа је претпростор

paCKPCHllue у ..-сме су во)' pt'.:Iy rojllM I'tе проћн

1нла р8]ВРСТllllа по саобраl'tајН IIМ cтpyjOl",a

... роз раСкрсНIIЦУ.
}\онф.1 И "'''НII ("'МNЗион.) ЗОН. ~вaTa и еПОСpe.!lаll I1ро
СJliКО 1-11: Ше...,оmсА."" nрUlWЗ nринциnије.fне OI"-'ОниЈоције I;OH'
mрате nристуnо на n}'tIrн.v:ирежу ,,,ше? реда.

стар раекрсн нце. тј . ПОl!lрШIIНу заје:1IIИЧ"")' за оба пресечна правuа
на којој се могу срonБИТII преСе"'те crpyje I\Oзкла. IlеIl13~""8 11/111111

бlщик.1нста. Кружне раСКРСIIIIЦС "мај у trollф.'I IЊ"ТIlу
Поштовањс хијерархијског принципа урсf)eњз путне мрежс
једаlf је од најаажниј их ЧИНltJllца l(Qјим се обе36еђује ~тев:IНИ
ниво уc.n~ и уиапређује бе)6е.1НОСТ саобраl'lаја. Вредности ми
нималног O.iIстојањз раскрсннца иЈкли поје,:щначних прнкључака
.1iПC су У тaбe..nи

2·0 1 овог

п рилога н оне су апоо.'утнн )fИИНМ)'}oI

!СОји треба примењн88ТМ само изузетно.

10IIY само са

псшаЧКIIМ (БНЦЮUJИСТИЧКIIМ) пресе'tIIнм TOtroBI!~la док је Ј(РУ"'''''
""01108(1] У СУI.UТНII/I lWiltl.JItUlla заllа rnc се јаа.ъају у.111ВI' 11 1111111811 It
ма llеар" Ilре lШнтањз

118

аеЛНI.:IIМ крУЖНIIМ р3еЈ(РСНIIца."iI.

Зона )"брзав.н.а напа111 се IIеllосреДIIО lIJа ПОВрШIIНС I.:'" рас
"'pclll-tue. У тој 301111 8Озкла убрзавају.:lО врслности !lo·18OJЪ.CIle бр111не крстања а('ОIIIЩОМ. па ј.;' љеиа lt)~"'ltlla ПРОМСЩblIIЩ.
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и заштнтс

ЖII'ВОТИС средине. Clвopella ограНII ЧСња обухватају намсну повр

_ _
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,О

UЈИIIЗ и КОРШllhl:lbl: зе~ IЩIТ3. саобраhајllУ и IШфР:ТСТРУICl)'J)Н у
основу 11 npocтop llc rт.1ЗНОве кој има СС уређује развој ШIIРСГ О"'''РУ'
жења за ПЛ311СКJt

JJepttOJ1

од

20

,'ОДlIJта.

OC IIUIJIIH ДОКУЧ СIIТ тrojH треба фоР~IIр:!:rn у I I ОЧ~Н.'-I фазама

"'РiЏС проје""не ДОК)'МС Ilт:lЦ llје за 1 1ројСКТОВ3I Ы: ПОВРШIltIСКС р:!:С'
К:рсТТlше јссте СIIl/ТСЗf l 3 карта ( Јтав) ограll l/чења, у којем се jc.'lllO'
'3113'/110 ilСф1шншу подручјз ПОIlО:Ыlа за будуhу изградљу. YC.'IOBIIO
по вољна КПН 'Iак неповољна

O(;IIOBY

'13

даљу грађс ан нску аКТIIВИОСТ, Н а

ТОГ ло",)'меllТ3 ТТРСДу-ЈII .чају се зал.е пројсктантскс

a"''TTIBHO--

СТ" у потеду задово.'ЪеНнl ФУ IТКUIIОll aJI I ШХ. tcOllструtriТlIКЮI Х

1I

об

-"III(()BIIITX захтева за

пројекаг 11оарШII НСКС раСТСРСILИUС.
ГI.laHCКlI l,ертто,.1 'Ја којl l се npojenyje објсктп ( IIOвorpa.!l'

--Фl'пг

•

ре l.:оIl СIРУtЩlтј а. рсха6НЛН 1'ашtј а) деф lllllсан јс у Прltлогу 1 ф)'IIIЩ IIОИ3Јlиа КЛl1C llфlll.:3W1ја nyrcвa н прклогу 2 - Траса ВЗнrpaJI'

1b3.

( кшс l1yn:вa

2.3.1. Kp"meplljy.11II зи
у

1.1.4. JIII6() YI':l)'."e 11 "/ЮI'Ј'С11a .'1#011
За rЮКрШIНIСk"t раСКрсlllШС \Io:IHI'})aдCIOC' IЈУТIIС

1\(' бити

nO<ICfIlJI\I

юбор nOfJpllflmC/(t! раскрснице

ф3Зi1м з "U,IIIС IЩllјеКlI )[ а 'I3.1ЈШI рсшсња треба

)'твr.i1l1П1 ОПll1\1алаll IIPCl1:lOl' за одређСII)' категорију IIОВРШНllс ...-е

IO.Ipc»."t

I)\)aIlC] 1I3

Је IIЈЮВСpLl '1I!1Ю3 YCIIY~ 11 ПРОПУСI I С Motm , ОН 3 1I0.1РЗЗУМСиа д~.
Фннно,;Зl1>C потрсбнюr. ПОlW.заП:!l>а за с ие kUРИСНll lIС 110 ШХ"1Упку 11
I(Р'ПСРllј}')lIt~а који

.

... .......,....

дефlll tllСВШI Ilосс6Н1I." пратећны

1(';(-

1/11'I1(J1~1 У")'ТСТВ II МI1 33C l t083lНtM на It/lOCТP3lIllM 11 lюмаl\ ', ,\4 С8З1l3 'Ы!...:) 11 е .."С llер'I .,СНТ<L1НИМ IlстражНВ3IЫ' \l 3 . дОК се н(' утврде та

РЗ(,:КРСIIIЩI." на ОСНО ВУ K pllTCptтjY'la упорсђетьз ДСфllНllса ннм на
С:IIШ II ~ · 1 3 ОВОI' ПРlLл orа.

Поре.1 ОП ШТlIХ Il8раметара]3 IIзбор 110ВОЉlLllје ваРllјанте н а·
Щ'.lСIIС КРllТеријуме треба I11Р(\ЗIП II по~тоћу lТовчзтш)[ Тl/IIЛlI " уме
р"'lIЩХ tтокзэатеЉ<l да 611 O.:li1y,,-a о одређеној к:пеГОРНјll p<lI;Kj)\:HII'
це бlLlа што tТО)"L1Шlllја .

Уl1yтc'fll3. llpo8ej)C " саобраl\ ајно ДНМСЮltoIllI С!lIЬС треба ВРШIfТlt
ПО IICI«»I Uol 8qн,Фщ:ов:ш щ( nCК"lУШiК8 вна.mt ',SЭ које се l1рнмсњују
у CIlPOnClo:HM кJ'Ll" в.аЈlевропс 'ПlМ ~.\Щ..a)lа у1

Kpllnl'l"ll

осврт на

СЛ IIЧIIОС"ТII 11 Р:nЛШiС кој ., IЈРОIlСТН'јУ ю YC1l0B.1 OlJll ltјања саобра

1- !

КРНТЕРНЈУМИ Yl'ЮPЕЪЕЊ.А

.

Ј

haja.
l, 2.ј. Е,,:а10ш/оо'е nocледmџ!

Il ројеr.'"Ю83 'ье IJОВРШIIIIСI(С pac!CpCllltЦc ( 1IојО:.1l1tlаЧIIO "/иml у
С IС'ОII У Tp:lCe Тlута). као 11 слoБQ..'l l< дtQшще ПО.1.'IС'Же св им проес·
рама JI аШUIIIJ:lма у CI'.:TaдY са усвоје l ЮМ ~l eTa.1o.1011Ij OM нроје",.о
llilњa 83111lt<'\!IС IШХ путсa:t. оо и са важсhО"'1 ;!itIoDIK ...U \I И геХНlIЧ IФ\I
РСГУЛIIПIВО!ol ю сЮ.1ВСТII зашпггс ЖIlВОПIС CPCll.IIНC.

1.1.6.
1\/10 Н
npLITllllCKIIX

).11.

IllIвеСnlllЦIIOlЩ .\:щ.NIIЫl

друге Ј1)о.'1ђеВШl<;ке lIJюјеnf" . Т31Ю

11

1:1 проје",е ло

раСJq)Clll ша требз J:I ,,"Ш IIIIМ)'N ItItfICСТllШIОIШХ УЛ 3Г'.tlbll

.:,06I1Т II што јl."

11 пројетmшх р<ше·
11 ТРОШ IЮ8С олржа83lЬ.l.
Посебно је ]IIзчај н о "стаћн .1.3 13 11pojc.-ПО8аЊС ПОВРIIJIIII СКIIХ
MOl)'he

В II ШII KВёLl I1TC'Т ll ројспа

IЫ!.. ук..'Ь)'чујуhн трошкоllC грађсња

РЗ СКРС"lща I\3жс исти УС.10ВII У t'Отсду ПРСIlIt1IТOCТlI IiСКЗЗIlIl3It.a

троUlкова ззвисно о.з фазе IIJРалс проје",,,"е Jl.О"'У\lСIIТЗШlје . 1Цi0 1I
ја слобо.1нс ,'!сОНIЩС 83 111'Р3дСКЮI IIУТСва. IТ pe", a Пр".lОС)' 2 - Трасз
вallrpa;lCKI!X Т IУТС ва.

2.3.

Y~.'JOBII

"p ll.\lelll.'

Површинскс р3СКРС Н ИLtе ;Јеле се у

JkIIC rpylTC:

СЈи/(а 1·IЗ: KpIIJllepuJ.'p1J/ за IIWP oiJxнu'ЈЮј)'ће гР)'III;! nоврШUlI'

са "","'Сецаљем са06раћајннх струја

кр)'Жltе р3СКрсlliще. II збор

цnrcђСllе гру"е раСКРС Нlща за811СII

ФУIIIЩIЮll аmтог ранга при·

11
0:1.

т..љУЧIIII Х Ор3ваиа. УС-10 в.а 10ка "а глаанС»о! правцу. отперсhења tТри,
KJЬ)''!II'I X п ра83Ц3. ПЈЮIlУСIIС Moћ tт . I')-бlпа ка вре мена на р:и:КрсИН'

ItH.

безбедН ОСТl1 НОЖIЬС

2.3.1.

11

з.ауз"матьа простора .

ПросmЩ!lfQ U'1XJHII 'If!IЫJ

Простор»а ограШIЧСТЬR
СIIНЦЗ ~oгy бнтм двојака;

I1pllpoJlH3

С/(II .Ј ЈХlскрсmща.

раСКРСlтнце

13 пројС""ОIl3IЫ: П08РШIIIIСКIIХ раскр
ПРИР(Џlllа 11 СТlЮрена. Ако се раћЈатрзју

ограШI ЧСТt.a. прсsaСХCЩIIО СС мораЈ)' ана.лЮllраnl топо·

~фсо. rcoтехничtrn. хидро.'IOШка. ХllдрографаСk3 н kЛНМ3ТСКIl

1.З.Ј. А.1;:орum(Ј.1I ЩЮјf'/("ЮtШља nО«рUlиНСКIIХ раскрсНlща
Процес проје ".-тоIlЗЊI 11000Ш КIIСкюt раскрсница на вaнrpa.;:t·
ској Јlутној Мрс'Ж1I 18СIIll83 I."C "а npetlН'JIIO yтвpl)clloj xlljcpapxlljll
npoueca: геНСра!IН ОГ. од lI.:tejlior м главног пројс ...,.а до арх иАСIФ Г
I1pojckТ8. 110 истој .'10ПШИ као 11 за слободне ,'!еоинце траса. У ОКВII·
ру МетОДОЛОГТLје пројеlповзња IТYТC8a. nсфтшнсанс су основне ак·

rn8H()("n1

ПЈХЩI~СЩ пок је на CJt Il ЦИ

2·14

овог прклога приказаиа

алroР"ТIIмска структура :Ја генерални 11 IIдсјни пројекат. с обзиром
"а чиtЬСЮЩ)' да сс суштински IlроблеNИ I1ројектовањ.а раСКРСНlща
pt'шзвају ущ);)во на нивоу конuепцнјс
свећсн а.1tUPII'ГЗ.\I.

11

+)'НЈЩllјс

xojllwa је

по

8.ју"

ГiiасtШ!! ;

201 1.

Број
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1, ))рој ПРIlКЉУ'ШIIХ [lрав.1I1а с< огр3Нltчава на Tplt ".~H Ч'" Iltpl t
\lроКр.1К< КЛIt 'I("ТlIOрокраке p:lСКРСНlше). ПОСТОЈање 611U1(' 0.1 '1C1It -

РИ ПР "КЉ}'Ч II3 IIраиuп РСШЗIiJ СО: (lрс)'ређељI:'М Mpo:;t."l:

(Ta'IK;! 2.2. [

0801' при.'Iога):

2, Уroo Ilpccell:\lt.a

rtpll 6nюка lt праиом углу:

Ј. 1I~'01I'li0,.'.l,1I0 J~' рзlНрС"ПIIIЗТlI IIрик..-ЪУЧIIС Лр:!Вllе I Ы 171:181111
( Г Л )II СIЮpl:.'1111t (С ГЈ ) УЈ rlOrреб:1II 11\1110 саоОр.1ћ:1јнс Cltl"lbl..'III:IIIII·
Је (хорюонталне .

8CpTIt""3.1IHC "

пуюкаЗllе):

Све СаобрзћаJl lе cтp~j\.' p;!1 BpcтaliJjy се у пр";\шр"с: ( ·IОt.uиlt
nр3ио) 11 се"'Ун..'1зр" е (скрелщ.а .'11:'80 11 !lCC IIO ); paCt.""J'Cllltue lIа KOJII\Ш С)' [lрнмарll" ТО""ОII " у ckpo...--ТilЉУ (л ево IL' II.l\1 Д('СIЮ) СllС llИ фltЧ lI :l.
С) решења кој а су "р".'I.\:IаrЉIl8а само аlЮ с е flнтерьеНUltј<lМЗ )' Мр<:'
ЖII 'Iе м оже I/СI1 У"ЈIТ" /10:1<1311 11 33X'I C8 "/II ЛII као етапllО ре Ul ење :
5, ЕлС МСIIТ" D пр"",арнс ca06pahajllc струје. односно TOt."O111: [lраоо морај у омоryhИТlI pc,laТlIBНJI IoЮНТlI II УИТt:Т у ОДIIОСУ нз

"

еЛСМl: lП С деОllltllС (IIOIIРС'I IШ r I РОфlL1. СlпуаШlOlI1I 11 н нвелаШlQlIИ

11.11111), пре с вс:гз у no r.'I"''''Y броја It ШI!рltllе ВОЗ Н IIХ тра".. 11 БРЗ l ll l а

-...........
... _"'-....-....

крс-га",а 8ОЗII!Ја I(ро1 п одр учје раС КРСlllще:

6. ЗајеД IIIl'lка IIOВрШllllа, O.'1IIOCIIO t."ОlIфЈIIII<Т1I3 101111 треба .:tiJ
буде ШТО је MOI)'l'te Malt.:l с јас н им УСЛО ЫI М3 љеног кор"шhС l t.:l 11

"-''--

_-~ - ,

;1"'ФIЈНIIС3111IМ тp:ljct.....opltjaMa возила ,

-.-=..-

САБИРН И
ПУТ

8РСТА

~ИНСКИ
ПУТ

тип

-.---=-

ееф

_._ ....-_._.

еее
ф

....

е

е е ф\
.
,..,.._..::
еееф
--, ~

..........

8
IIIIIJu.' •'l'I/('IJ,LТII(~'

11

е,8

-' -"~.~,,

е:

( ~ IlI"fI ,'·14 А 1. ·ЩIllIЩЈ.It I/гl<lј('~"IIItlN('њ(llюli/J/ll1lllс"'L\- раС"РСlllща I/a

3

ВЕ3НИ
ПУТ

mkjll/l.· II{mjt'l<m".

РЛСI\PСlll1L1Е Сл ПРЕСЕUА I ЬЕМ СЛОБРЛЋАЈНIIХ СГ РУЈЛ
Р;К' КРСШlllе са

flpcccuaIIo.:M

са06раhајшtх струја представљају

!1\Ic~"tilty r-р)п) tЮIlРlLНIIIСIШХ р..1СI(р<: шща, као што је ,зсфННIIСШIO

у tlO'.tаll.љ~ ~. Т)' 11»11)' Р3С~'РСIIIЩ;Ј кзрз"-ТСР1ЩIС јзсна .]етеРМIIIШ
I11lp 11138НOI' 1I СI10ј)(!lIЮГ 111"3"11" 11 ltОС'Тојшbl' k{)IIФ-ll11\ТНIlХ 11 ко
illlllЩIIII\( тачак"

11(;'1<1811(1100.1.

тиn

no.pWUHCKe

раскрснице

ТО l l1 ЩЈ Лlј се радl! о 11р" ...... учIII I Ма

11.111 У "'РlllгаЈ II\I:I Ћ' P.1CI'' 'P:lllt1IC 11<1 н.:Ј1fI1>3.10;ој 1I)'Тltој ..... режlt фор

CJllt.·a )·01: ТиmНIII mЖРfllUllсlt,('f расКРСНlIца сџ l1pt'Cецање\f ('(10-

\1IIЈЮЈУ се ,,-.Ю С::I\IOСПI..'IIt11 објСlmt 'IЈН! се 11a.:1a3C )' с..лопу деl " ' 

vраlщјНlt'f сmРЙ(1 1utnll:11O оо ФуmЩU()НlI..1IIе IЏОСIIФII

мс.lI1C3НII\ Р3С КIКlllща Нllжег ФУIIКUIЮII3Ј1I IОГ Н lнюа 'Iа сrюрс..'I.IЮ\1

Кб'lијс I'ЦК'ltю: (np'Iк..r.)"'IНlU) lIfювtll/lI.

р:РСI I Of,lIlРЗRI I У.

]. 1. ТtIIЩ;lО гкја
I lшо.l0nlј;1 rЮIIРI 1111НС,,,IХ P.lC~':'PCHIlI{a са rlpeceuaњeM с;юбр.::а
Ibl;I III ,\ ~"Тp~Ja 1<1('11111\;1 ":0: 11:1 ('IoCIЮНIЮМ t.~lтepllj ~IY ФУНКШЮIНlIШor

Нl11k1<1 !X1!:Io:PCIIII!JC. У CIC'Xty с к,'.lСII ФIIК3l1 l1ј(l:М I13l1градСКlIХ путева
(t'Л II~lI 3-01 01101 11рll.1О1 а). :l.l ljepapXlljll} путнОј Мре"""I. С <lобраl\<lј I10М
"II''''TI'I: III,OЊY 11

P;I'IYII!:IO.'J

БР1!! 1I Д('()lIIще глаRIЮГ правна (с.lI1К3 Ј

(2).

Ilа IIIЈаrр;IЧ )' \ 'r
QI11CI" ( сл ика 3-02 овог ПРЮ0Г3) ЮдllOје!!з
С) r 1"11 кар;њ"ТерlrСТII'llIа 1111;tPY'lja "ојllма ЩГОII<1рају <.цређеll1l грађе.
1I III IC КlI '111111"18 11. "\ljll е) .t<."Т:lJЫЮ 06р.1ђС IIII У IIзсrаRК)' 01101" IЮГ;138Љ:I .
OCII\I Io:pltfCpIIJ)M3 113I1eJl"'"I1 .~ ) пог.l:1.ВЉУ ::! овог I1рllЛОГ3

((nO.l,HII УСЛОВII,,-1 ФОР\llIР3Њ< раС"РСIIIЩС). у Ilрој"'ПllOј раlр:l.ДI'

'II'rbl

611111 )1I:1\+:ell !IJ)(IIIIIII1II.'PO I C фУ"КШIOIIа.'НОСnl С811Х IlpllMe·

"'CIIII\ c.le\r~'lНlru 11 .Iеl 'LЪ3 11 Р:ЩII\\lIалн() :lефШlllс аlЫ' It 06.'1111(08;)Iье 11plKI)IIiI pilС"f'lC1II1ЦIlII

ca\fe t.'Qll ф:lltкТII ... ·lOlIе.

с 1II~;1I Ј-П!

т,mntm 1I0RpIltIINrXIt\ 1)(l("К{Х'НШ/Џ ПЈ IIЈЛ'Сf''1ЩЫ!.U ('/10'

Проје~-Т(lttaње раС"рС"!I1ша са 1I[}(~Cl:ttalbC\I сзобраhаЈIII I \ стр)
Ја 11 IbII\l1EItI IIfЮCll1рlН1 \м,""\.lltКОII..1IhС IЮЧIIИ;l "а c.I~':H:I\II M rlолаЗltlt100l

Hn'"

lIт·I:.11I .... М:\ ;

{rrl l.

li/N.tl"YHU.x (Шf'l/fI

1il61/(,'I/O пд \lept>t}a8mJ.' пн.Ј6раlшј.

o",,,,.'pt:lIt'Ibl.J 11 !llIЧ.I'Н(·Кf' UlТJIlII1' ,'1(ЖIIО,' IIf'ШЩtt

ГiiiiСНИК;

Број 50
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Наислен" THIIOII" paCKpeНl1Ц1

--

(1.2.

8.јул

Ј) ззснивају се 113 ОСНОВ

2011.

сп

IIOМ критеријуму ФУIIICШIОIII1.ЛНОГ нивоа paCKpclIHtlt: који је ускла

»3 '..

ђен са НН800М рашчлзЊС'ња Н КЗН3Л1н;в ња сао6раћајн н х струја у
101Н! " рщ:тyrrа раСКРСНIIЦII ПР"I(Љy<l нюt 'tравзца 11 уређсњу 1((111-

"

фn .. ~,-Не 1О1Iе .

J..IмајуЬи у 811.'1)' ;ЏI су те расto:рсНlЩС 1Iе{;t:~,афорItзоваllе, OДIIO

CIIO да се ,1е80 '1 десно с ...-ретање обавља у 8рс~,еIlСIЩN ПрЗЗItIШ:lМ:I
Г,1З8tюt, O.'ЏIOCIIO спореДIЮГ правца, ТО се 11 нтр типа pactiPCHII'
'I е мора 13CHllll3Тlllt3 остваРlll13ЉУ захтева llОГ 1IIIВ03 ОеЈбе.:tI!осnt 11
1I.13I1Hp3.IIOC IШвоа )'с.l)'ТС.
Остварсњс наведс}шх ставова о рашчлање њу 11 каНаЈ1 и сању
захтева да се I lроШИрН t.1)Ј1 0ВОЗ на

npHc:ryrtM.\l3

раскрсн иц и'

11 ЛВ

се

11PIIMt:HC острва (хоризонтална СНГМaJIю;щнја 113 Г,1З ИIIOМ I1РВВЦУ 1I

фИЗ ll ЧJiO H'li1вajaњe на спореано... правцу) ]3 YCMepaвalЫ са06ра
ћзјНIIХ струја што бlfТllO ути че на размере раскрснице н КЛИЧИllУ
I11Iве<:ТИЦIIОНИХ рагања.

Ос I !ОВ IШ ТIllIOВII IIОВРUIIШСIШХ раскрсНlЩ3 са пресецаlbl:М са
обраћајllllХ струја са НИВООМ канatlисаlb.а саобрзhaјНlIХ
казаlШ су нз С,111ЦI'

3-03

7!'f
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TOro8a npll-

овог пр "лога.
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C~IIKG Ј-ОЈ: OcH(НlHи munови notJplUUHCKUX /ЮС1<РСНUI/U са "ресеца

coo6puhajHII.1: струја.

3.1.
Тип

I

Г!(НlРШIlIlСIЩ /ЮСI(РСЮЩG - ТЕт

3.3. ПОВРШИIIС~1I

m

,-"'~

ње"

1-04:

ПОВРШННС~II Р.О'1КНllца

2

1.

раСt;РСI1ИЦII- ТИ II

1

llрелстзllJЬa нсUПQ СЛО',кСlщј ll 06..1ИК 110ВРШИl1ске рас

крсниuе у УСЛОВI1МЗ од малог до средње г саобраћај llОГ OIlTcpehcњa
(слика 3-02 овог прилога). у шјем 0611104 лсв!!>.: cl(peтaњa не износ и

IIНШС од 10

% Qmcг.

ГрађСВИНСЈ«: IIIпервенuнје се СIIOlIС "а

ypt:1)c-

ње приступа споредllOг IIР311ца (СП) са мвеЗ!lНМ ОСТРIЮЈоI каПЉII
часroг облика за раздllaја lы: l;а06раћ:ЈјИIIХ струјз за лева скретања

-

Тlllа

с ГЛ ЗВIIOГ н а СlюреДIIll, као И са 1;1I0РС.Щ101' lIа

1

rnnllltll ПpilIllЩ. П о
olla сс грађеllllН

што се та острва израђују на споредном правцу.

npeIlcтaLbl најјеДI I ОСТ8111tјн облнк IIOВРШIIНС,.;е

paClip-

Сlllще на укрштају (прнкљ)'Чку) ol8OТрачНIIХ путева без 110себllО
уређеllОГ npHcтyna. као и без М8И1IПулаПl811е тра ке за ле ll3 скре

тзња. ПРНJ.lењује се 13 изузетно 1oIа.," обllМ саобраћ:Јја какав је 111
ПР IIСТУПНИМ nyтell HM I .10КaJlllO[· lначаја. доIю.ыo је да се oбe:Iбе

СКН H'1Ilвajajy нз ОСIIOВIЮГ ко.1080ЗЗ да
ниј ll услови К3llаЈ11IСЗIЬЗ саобраhај а.

61. се обезбедИЛlI квалllТСТ
lIa оаВIIОМ правцу. З31111СIIО

од мерозавн ог са06раћајног оmереheња, приступна 3ОIIа се 1о10Ж('
двојако обл н коваПI:

1. Ако је саобраhајllO оптереhењс леВII;{ с ..:рстања веће 0.'1 10

%,

КOnОIЮЗ глаВ IIОГ 11раllЦВ се Шllрll НЗ 5.50 m дз 611 се OMOfJ'hI!O

ЗII спољна " унут&рња прегnедност раскрениuе и примени О.'1гова

kt>tlТИllуапЮ I проток ВОЗ IIЛЗ на rnавн ом I1раВцу уз I'CТOBpe~eHO ПО

рајућа хорюонтална, веРТНкаЈ1l1а 11 ")'ТIIЗ СНГllanнзаultја .

стројавањс ВО111.13 ..-оја

Десна скретања е rnа8НОГ на споредни праваu н са споредног

на rnавни правац обликују се хорн.'Юнта.1НОМ кружнQМ крнаином
радијуса који

oMoryhaaa

На епици

3-04

проходност ~eJlQ1l3BHor UOЗК,,18.

овог прилога nрнказан је Тип

1 за

2. Am је

CKpehy пе8О:

саобраћај ll О оптереhеlье лев н х сtq>e'пlњз

Mal&<: од 1О
-1., на гла811ОМ Ilравцу се нс ПРОШllруjt: kOJIОВОЗ. већ се IICТON ва
зном траком крећу возила "оја И.1У пра80 11 8ОЗК,,1а roја скрећу лево
с rnа8110Г правца.

случај че

И у једll ОМ 11 у lI рyro~, случају прнмењују се одroварај ућа ;{О

ТВOPOJ[pa~ (укрuпaј) и трокракс (прикључак) IIQВРШИНСке раскр

рюонталив. веРТllкална

снице.

ђ-ења мз,,-снмanll(' безбс..1НОСТН QOЖЊС.

11

Ј1yroкаЗllа СIIГНa!llIзаШlја у циљу обезбс

глаСtШ!S.1

8.јул2011.
Ко.l01lOЗ

rnallHO,' IIр:1вца (ГП) (c.nучај 1) прошнрује се са ШН

рmје &ОЗНе fPЗ1<-С 'ја

Ulllpllll)' 5.50 m.

у СJUlалу с

npltJlol'ON 1 -

Траса

ваНrpa!lСКlIХ путева, обоl,.'Тр811О Сll\lетрнчно зw је подручје раскр
СНIЩС У trpaauy ILЛII у ннф.1Сlo:снјll. OДHOCIIO једнострано, на унутра
шњу cтpall)' аш је ПОЗР)"lјс рзскрсннцс у хорнзонталној кривини .
десна скретањз нз том ТИII)' ПОВРШIIНСI1e раскрснице изво

.1е се троuеНТрllЧIIОМ Kpl l ВOM Tpaгou о.111оса рмнјуса R ,: IЏR Ј ,.
1.:1:3. ЦС Ilt'pa.1НН раднј)'С R,cc озрсђујс на основу уrnа yкpwтaja

Број
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50

Зависно од топографски х услова и приро.ших ограничења

MOry се

pa3lIHКONТН два

TI!na

раскрсница Тип

3:

3А н ЈБ.

Н а pacкpcllHuaмa ТИ!lа 3А . (слика ).()6 овог прилога) обаве
зно се формирају посroне траке 'Ја .1ева скрета.ња с глааног на спо
реШIН правац 38ВИСIIO Q;I, БРЗlш е у раскрсниuи Уг.! и мерозавнOI"
саобраhајног otlтepel'leњa Qmer. На слпре,1нnt.I праВLlУ се фn(1lоfИ

ра острво фНЗll'tКlI 111!lIIOjello '" OCHoBlle paBHII troлО6О38, Kan.iblстог oбnнка 13 р3здвајање саобраhаји их то ..-ова леlИХ струја . Д~

paCIo:PCHHue н датог .меРО.'1звјlOГ аозкnа (rnчк3 3.5.3 овог прюога).

сна скретаља с

ПроасР)' про.1(О.1НОСТН /IIcpo!laSHor типа возила треба Н1ВРШИП1 нс

И"!ЛИIНО". траmи Кn llHacтor ИЛII пара;lелног oбnика 11 формира се

KII.\! 0..'1 вqmфlllФUННХ постулака (Jl)3фНЧКII Н/Н.1И IIУМ~НЧkН).

посебно тpoyraоно острво. Десно се cкpel'te с спореДllO Г на Г,1аВIIН

~1 Ја тај

fl!l'

поаРШli И Ске расхрсннце нeonxодноје обепднтн

С l1 0Љ НУ н унутрашњу прегпедност у складу с f1)ЗННЧННW )'cnовнма

дсфннисаЮIМ у ПОГ-lзаЉllиа
На слиuн

3-05

2 11 3 овог прилога .

овог прилога прика)3н је Тип

l'1IaBIIOI"

случај че-

кана.'Iншу се дcuaтнOM

праааи nO~lol'ly троцеНТР"Чllе криве трагова roноса Рl.1иј )'сз

R. :

R:z: R) " 1,5 : I : 5,5 н.1Н R.: ~: R]" 1. : I : 3. Ц~нтра.'Iни pa.!lнјус
~ се oдpeђy~ на основу

2 )3

cnope.'!,1I11 правац

на

803И.'Iа (твчкз

3.5.3

yrna

укрштаја раскрснице 11 меродааног

овог лрилога). Проверу прохо.'tНOCПI меродав

HelCl1M

Т8ОрОКраке (YKpwтaj) и трокраке (1IРИКЉУЧ8k) површииске раскр

иог тнпа возила треба нзвршиm

снице.

пака (rpaфIlЧКН И/НЛИ нумерички).
На с.1НЦН

)-06

од верИфl1КОваннх посту

овог прилога приказан је Тнп

)

за четворокра

ку (укрштај) и трокраку (прнкључак) поаршннску раскрсннцу.
у спецнфнчним ТОllOграфским условима. када се l1еннвеЛI!
ше укрштај главног јl спореДIIОГ правца (прнродне IlOгодIIОСТИ).

СП

_
..
--

МОI)'ће је формнрапt СШ:UИфllчаfl Пlп површ ltиске раСКрсНlше
(nв. TIIH 36), ..-oj ll је двострука ..-омБНII:щија прнк:ъучка Tltna 3А за
решеlbе YKpurraja наведеног НII СИ НС"-ОГ ра3.!1вајаlbа укрсних прав
ца. Та ква раскрсница сејаал.а .,:ада су оптерећења укрсних права

~

ца TlUCвor ИНТ~IIЗIПе-та да ие би Ои.'IО

гп
<>-'-"-----=----=
-------.:...:--;.::--".::::::===

:::::::::=::::::::.::-_:-::-------::.;.-----:-

Moryl'le

проб.'Iем решити рас

крсиицом типа ЗА 38 укрштај пресечних правauа.
за оба анал изирана Тнпа 3 површннске раскрснице IICQПХQi]
но је обезбедити CnOЉIlY н унутрашњу преГ,1еШlОСТ у ск.'1a.i1У с гp;I
ннчннм условима дефнннсан нм у поrnављима:2 и ) овог прилога.
Тип) површннсlCС раскрсннце прнказанје на с..'I иuм

-<)

3-07 овог

прилога .

----

'II'III1lII~

СП

) 2 •.,

m

I5

-_
--

•

~
т
-

~-

~O. .....•.......~~
=: -, . ---<> с= -~
:::::ZJ .............
"'-.-

:;:;

':I.~-

-_.-......--

•

-

I

:

•

----

СП

......--

у

С,uко ј-05: ПOfJршuнско (ЈОСlI:рснuцtJ - Тип 1.

3.4. ПО8РWМНСка

раскрсница

-

Ти п

m

3

'55

Тип) П08РШИНС1« раскрснице је Il ајс..1о-.«еllијн оО.1ИК и при

иен.ује се на 8С3ннм н даљиНсКи .... ваиl'lJЗДсКи .... путеви .... а. Ои

предвиђа п уни програ~ rpaђt'винског уређеља и ca!O(H~ тим гаран

тује и највнши НИ80 безбедности И проточиости . На rnавио", прав

цу ( ГП) раш·t.1ањују се и каиалишу саобраћаје

crpyje )3 .1ева

и де

сна скрстањз и с&збеђује коитинуитета Шfреnних токова (право),
.10К се на споредном праацу (СП) физички каИ81НIШУ саобраћајие
струје II1f1>8дЊOM кзnљaстог и троyraoног острва изван основне
равни КDJIoвooa.

т.јП 3 раскрсница 'Iрю.tе~ује се 3э укрштаје (лрик.,'\оучке)
двотрачних путеаа иајаншег раига, као и

38

вишетрачне nyreвe

( тротрачни, чстворотраЧIIН), ако обlt.\l саобраћаја и захтеванн ниво
безбедllОСТМ не услоаљавају примену деНМlIC.Пнсаиих р8СkpCиица.

s§ ,,,-

-_.---..---"""-

~
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..............

-<>

у

СП
C~UKa Ј-О6: ПOflРШUНСI«J pDCЈ(рсlluца - Тип ЈА.
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респеJn"ИВНО ]а Г.,авнн

11 споредн"

правац. у СlUlаду С Пр".'ОI'О~

2-

Траса baJII-радскнх путева.

." --

На CтlЦll

3·08.1

овог прюlOГЗ rlрнкаЗ3l1а j~ ,1II3., II:la Уl l утра·

ШIЬС Ilpel:~eД"OC1'11 КЗ,Ја C~

118

Il овршltllској pac"l'CllltЦll

"pehy

са

мо МОТОРН8 ВОЗILlа. док је 'Iа С:НЩII 3·08.2 ОНОI' IIРIIЈЮГn пр"Io.-аЈаll
с.тучај k3д3 се у ЗОНИ раСt.':рснице крсћу ~оториа во,ила 11 БИШIКnIl .
за БИЩIКnIIСПtЧli:Н саобра.ћај npeltBIII)c1t8 је 1I0себl13 Tpa.~'3 која је
Itвнчно~ раздеll110:Ч тpaкcr..t o:uюје lt<l 0.1 Про1'ОЧtlOГ дела Io.'О.1060ЗЭ.

у оба случају саобраl'lај на сnoре.... 'IO:ч праIЩ)' је IIОД 1 11З...-ОМ оба8/:

-

з ног зау(,.'тављања

СТО П ,

АЈЮ се саобраhај са СII ОРСДНО" правца УЛltlЩ "а r.taBIIII ток
пад 111аtro'-l укрштања с путе", с п рвснством Ilро:131Э

-

оБР"УТII

троугао, важе I!ретпоставке I'Р"lC33Зllе на епици )·09 овог IIри.,ога
- ICQНC'11Iунсане су )Оне преrneдности 'Ја ylq)CHe правце н зефllНll.
СЗНII тpoyrnOBK преmсдиости kOји

Nopaj y

бlIТИ под I' OCe6IIН~ ре.

жн:чо~ К'Qllтроле. Троуг.'108Н преГllе.lНоетн ~'Ojll се ~lIpaj y на

основу

H8Be!leHIIX

эltanll33 :чорају БИnI у поmУl lОСТИ заЦПllћСlIIl ,

ослобођени СВ IIХ препрека, а

allcltlto

Ј3сада IIС смс б llТII већа 0.1

10cm.
Ос новн" np iSНUlln ФУlI lЩltolt l lсаlt.il саобраhаја lIа rtoОРШ IIII 

Ct.': IIN

вalН"a.lcKII~1 путеRII~Ш II(l'IЈХSЗУ\.lе ва ),КРШГ3I bl: ":IН IiРII"Љ) '

чак Cllope,Jllot' Ј1ранца (С П ) уз поштоll3ње IIplk"ll CТЋ.' llро:tаза са·

обрэhaја н а rnавио~ правцу ( ГЩ - "обрнути троугао", Са)1O "''З,сlа
ннје Moгyhc ДI)('ЛС!lНО спровестн тај ПрIНЩIIII, .1.0IlУ\1П1I c~ OДB I.j a·

сп

II.E' саобраhаја под 1 1Ia"o~ обаllС11ЮГ ]зуставл.ања 113 СIlОреДl ЮМ

правцу

C~ IIKa 1-07: ПОfJРШlllfска fЮО:рсIllЩU - ТU/llБ.

-

СТОП ,

Конструисане ЈОне IЈреГ:lеД IIОСТII површltllСКllХ pilС КРСllltlЩ

3.5. П роЈ~ктнк

са дефнни саllИМ )'СЈ)ови ма заштктс (висине засада. граllllЧll1f 11 0-

с.'1е .... сКтк

!}ожај препрека и СII.) представ.:ьају

OCHOBIIII 1l0lo.')'NCHT '].3

прој~Io.-:П

IЫМ I«Jllфnи,,:тне 1OtI( нlI. потребан број IЮ)НС Н М3И Н ПУll8Т1I8НС

псјзажног уређСЊ8 полручјз pacKpcHllue. У пшпеду r"3uaplITHor
обез6еђења попречИllХ ПрофН1l,а важе "РIIIЩIlПИ It д llм е Н1ltјс дсфt.

траке. У HOPMa.~HHM ОКО.1ностима, на Д8отраЧIJltМ ЛУТС lI llма - (ТИ П

ннсане у прltлогу

rCOMeтpltjcкo пројсlCТOВЗње pacKpcllНиa IIОЧllње раШtL,ањс:

3) nOTpWHo је

2-

Траса вангралскнх пyrell.1 .

ООезбсДIПН трн траке: Ј\ве 8О1не ")3. директне токо

вс Г,131:1110Г IIp3BU3 11 једну Nанипулаnl811 У ]з лева CK~aњa. Након

1.

тога конструн шс се ра1дс.,но 0С'Тр1Ю кanљacтoг об.1Нk3 на спорсл

H<»I

правцу. '1l1је дllмеюнје зависе

0.1

нзэбраног типа ПОВРШНl lске

раскрснице 11 кона'шо се конструнше ИВIIчна геометрнја з.а .1.«113
скретања. уз КОНстр)'Ј(Шtју усмерааајућег острва )8 c~aњa с

rna8110f" правца

на c nopCДtIH правац.

Поред основне геометрије свих ОС(lВlIна 11 ив и ца посебllа ШI
жња У пр(шесу пројектовањз посвсћујс се 11 анализи преrnеДНОСПI
1 1О8РШ ИlIСliИХ раскрсница, дC!'Тa.l'Ъиој reoметријс..-ој и фуикционan.
l!Ој аиалlfЗИ поједIШ3ЧИИХ еле мената проје .... овања. провери про.
ХСЦ IIОСТII 'Ја м ерозввно возило. нивслаШIО НОМ уклапаљу главног

спореДIIОГ правца. тpaKa~la за БИЦН КnllСТllЧКИ

haj.

као

1\

11

11

пешачки сао6ра·

аутоб)'СКlIМ стајa.rIНШПlма у lOНlI раскрснице.

3.5.1.

Прсг.7С(}/fосm

n08plUIIIIC/o,'IIX рш'';рсlIUЦ(Ј

2.

Обезбе.:щти озгов.арајуhе спо.'Ъне и унутрашње прегледности

п овршннских расtcpClllща ј сда н је од IlајважЮlјн:'t корака у

IIc:.'I()-

КУ11ll0Ј,! процесу rтpojeктoeaњa. 311ачај СIIОЉtt е I'реПIедностн утвр
ђен је у поrnав.:ъу

2 овог

IIРИЛОга

-

Услови локацнје, док се у

010)1

поrnављу аиалН111рају караJn"еР"СТНЧIЩ случајсви yнyrpaшње пре·
Г!'Iед иости (сл и.n:

)·08

н

).(19 овог

прилогn).

СпО.ъна (lреГ.,е!1НОСТ главног правца IfЗносн PS(J~

..,

ЗV р

GP

(т). док на спореДlI1»! правцу wopa биrn обеэбеђена C II OЉlla пре·
глеДIIОСТ - Р,
на ннвоу захтеване Ilpeme,'1I1OCТIt ћр - r(Yp sJ

13 пројеlo.-rnу fpЗIIН)' споредног праlца у 10НН раскрснице. На

'Нlaoy ових преглеДI ЈОСТН НС c~e бити препрека које би ON eтa.,e
саглсд.љ ивост, ().1IЮСНО распonожиВ8 преглеДllОСТ Рг
~"

R\'i.

хј. ~'j.

zi)

~opa б итн

8el'la

нтЈ једнака

- r(Ri. Ai.,
PS Of ' односио PSsr

Сlи,;о 3-08: КОllсmРуКЦllја )QIII! прегледности Ilа m/ХЖplllo,vј noвp

IUUHClo,uj раСКРСНЈЩU ш.u се IIй љој 06atl..MI caoUрићој'
/) .I/OI1l0PIIII.\I R())јl,Щ1l0;

2) ,WomoplltLII IЮЈlI.lIL1'Џ

11 6lЩIIК-llLIIЏ.
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дп
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R
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о
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за ф,,/lНII!ХIIЫ! .ТfНа'mllllј~ "lIn (НЩ!/О-

п1(/lIа раскр('НlЩf'

110.'

Поре_l :lеФltlшеаЉ:l .Ч\.'РОlЩВIЮ[" lIO'IШI:l .~ щюRt'ру "РО:\О.:НIO
l"ПI !!0IlPНlI111C""\: раСКРСIIIIIIС. /10011.\0.1110 је ~tС-Юllро:'"еIЮ дефll1l1IC:lПI

'!

Уl"ЛОII\.' Il1lюl)cн.а МЗII\.'IIРП

~IIO 11:1 СЛlIЦII

3-1 1 011()1

!1.IIIIЮI· IЮ11':ЩIIЗ
ра 11С улаl

..

МС!)(\l.IIШl\(" 1I(j·IIIЛП.

1(:10

I IПn ј е ПрIlК<I'

11 rmл.)ПI.С.,;рсг.lЊ<' (;IССIЮ 11.111 .!~·II()I \1\:1'0-

p acKpcHlIlt ll

\юже IЮ.'1раЈ)"МСIКПII

у простор c)"ec.11111~ IЮШI!\

11.111

.'l:J CllO.'bllil

~lЩТУ

\t<lIl1ШУ:IiПIII1IШ\ 'р~ЮI

( ПIII О t. :L:J У/ШЗII у l"УССДIЈу IЮ111У 1I!11I маllllflу:шпtllllУ 1 ра,,) 11:1 Ilраll11)" ка ',;ОМ!: { ТlIII 1:I IIL~1I 111 ,,"Ога IПlЮ:Ш ~I J IJ{""lIap сt.:репщ.а ( ПIII 111 )
11.'''' .1:1 УЛЗ'11I } сусе.-шс трп..:е.Н1

06;.1

ПЈКШ ЩI. (1 1111 2 ). 1I:tfЮp УС,101",

СКIX-т::ш.а 1iIlllЈСII Џ.1 ФУIIКЦlЮllа:IIЮI' p;I1II';L II)"T~ 1I/ 11Л11 учеCr.l.l.,с 111

IЮЈ<lRt' МСРО;lаВIЮГ ИОЩ:lа ( '1]. \~rpYKrypl: саоБРilliајног (111'lс~ћ"ll.а).
..-....~

8СЭН""1!>7

ДП
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ДП
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Ь

Т.I. 1 Ь(1 8)

( АВ. ВВ )

(БУСII. 1821

т. I-1Ь

Т. 1. 1 Ьј 1 а)

( БУСII . Т8 2)

... ,,~C ....

(БУС n, ТВ2)

Т.2.1Ь( 1 а)

.~C

те,. 181, Т8.Ј

БУСn .ТВ I.Т8ЭЈ

:~_~C:

L..

СЈ!/}.;"

3-09: КОЩШРУ/(Цllјџ

J(l11iI 1I(IC,'.'I{Vmlf:1I111 11<1 ',,'I/IНfJptЖ!)(I/(ој

ЩЮРIIIIIIIСlюј !ЮС"l)СIIIIIIII.

3.5.1.

8ОЗlf(' lI.1шltllll1:ЮЩIIНIt(' IIIfКIЦ'

ВоЗll е траке на ПОВР'1НtIIС КlОI раскрсшщзма ТЈЖба да Gулу у

'IУНО!>! саставу (/Ul I Р II 'IЗ 11 број ) вођене "1'01 ПО;:Јручјс р:lСКрсНИ
uot. Све .1Cll/ljaullj o: тих ТрЗIQI. pa:llt ПроШ llрења IЩЛОiЮl;] требз да
се I!ЗВСДУ 1.:Q!ПllН уа.1.НItМ .1 l lНиј ~ ма I IP'I MCHOM СЛС М СНЗПI У ск.:lзау
с ра'I)'IIСIЮ.\t - Vr 11 пројеКТIШ'"' - Ур БР1ИНОМ, ОДНОСНО УСЈЮ8 11М3
,1СфIllIllС <t ItlIМ У II PIj,lOI)' 2 - Трасз 1J.1 11гразСIiI l Х I Ј)'Тсва. ТО С"С [Iре
свега ОДНОСИ на ШИрlШС ВОЗН !'Х трака н ФУНКШlју l1ЈЮШllреЉ<l [IР"
ЛIIКО.\l фОРМ ll ра ња М ШIlIll У.ЋlТlt flli шt ' рак;).

Ш ИРШ Ш .\!аlllшулаТI1IIII НХ траК:' је jeallaKa Шllрlt1ш 8011111-'1:
трака, .ши не М:lЊ.1 од

3,00

СlIIКU

ва Сl(рстања 111 Г/Јавно!' правuа 1I у Г.'lЗВНlt праваи форщtра гю~юli)'
фЮИЧК1t ItЗДlюјснш( острва

111

равltIl КОЛQВОза. захт{""1.I3 се _1а М I IНJI

~1a.:IHa Шllр1t 1 13 8О3IН: "'pa l(l: - tv)' ЗОНИ раСКјХ:II IЩi.' б~.Је:!: 4,50 т. То
сс ПР8СНСТВСНО 1a.UCв:J ра.lll бсзбсдноспr вожњt: 11 )'СЛО!la СфIIК:I
CIIOr

О,lржавања п)теll3 у 111'>1с ю t\l УСЛОВll ма.

саобрзћајюtх струја СПРОIIОi],II се за ДСфllНllсанз ~1t'fЮ~lаВllа 80:111оног прнлога. Провсра се спроllQ;Щ

nplt.\I!':-

110.\1 веРltфикоааног l!pof1>3Mcl.:or система. КОJlструкцнјом Iрајск·
ТОРIЈја НОlнла II/ИЛII КОРlIIнћен.см стан.13рДИИХ

IIРОХО:ЩОСТII. На С.lIЈЦII

3-10

01Ю1' IIРЩЮIOl

";PltBltx

iIare

ЮЩIIЩ су 113 C.'IIUlI

3-12

ОIlОГ НР"JlОI"Э.

За С"1Х'тања десно (слика 3-12 ОМ/ 11f'!II:Юга) 1-р31111'1II11 :-'СJlОII
nо;tра1УМСIIЗ обсзбсђењс заШТlIТlЈt' IЮlрllllе' <\1 0.25 m у (I.]/Jo~"y 11<1

to:Olf1)'plle КРI!ВС . За сto:рстања ле во у lIајвећеJ>l броју С:I)''lаје В;1

довољно је обезбС:L.итtt /1С"lоврсмеlЮ 1I"IlЮl)eњс ~Щllе"ра ).1 ТСШК("I

Провера ПРОХО;Ј.ностн ПОllрШllНСке раСlo"РСltlще с l1ресеllањсм

2.1.5

ГpaНlI'1I111 >"':108Н I I. РОХО.1.IЮСП\ за деСlt а 11 .11.:11;1. ct.:[X.-таll.3 lIа
IIОВРШIIНСlЮј расto:РСНII!\Н са n~l'ellalЫ." M саобраhајl!lI.~ \труја (11)1,-

обе

Ј.5.Ј ПРnU}f)/lОСnl 1I0З/Н(Ј IШ fЮ('КfJCНIЩII

.1<'1 сагласно тзчкн

1-1/: УС10611 ,креmШI>ll Ја .1I"poOa81IQ ВQlItJO.

т . А ,,"О се M,l mlllYilaТlJBlla Tp;I t.:<I за .~e

\lШIII\l3Л IIС

С) IJдГ\'оарај)'ћс

TepCТJIO 110111.10 (АВ. ВВ) 11 I1YТII/I'1KI\ зуro'-fобlt.l (ПА) 11011 }"C.1Q-

RIIM<I

"rшкаlШI11М

113

C-1 111tll

'-):1:

nR(lr 11p"jlnr:1.

111)"Јетзк ~IO'1' бllТ11

IIIП<'II'IИIIIIII TOt.:Ol:lllllCBIIX С";РСТЗII.3 с иеРОВ3ТI\О.\1 "ојаlJ.OМ НСТОI:IРС
\lеIЮГ скреТ:lЊ3 теluюt.\ тереПfl l :\ ООЗl/ла (ЛВ. ВВ) 11: 11.111 а)""П'бу
са када се прооера Орlll" за Ilро.,О.:IIIОСТ дн.:l

\iepo.J3BIJa

ВОЗII:lа

11011

услUВtlма "J:IШПIТНlIХ О!lстојања 0.1 ""OIIТYP"II" ~"'PIIIIII .... "''30 ШТО Је
11р1tказано иа СЛltLl\I 3-12 ОВОГ "pll_101 ·8.
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<":1111«1 Ј·Ј 1: ГрmmЧIiU yc.JO«II nра:rОФIOСIIIII ю о('('нtI 11 леlШ СА.реmања.
СтаН.1.ар1l.НII ТЮI0811 троuеНТРIIЧIШх. "1>1181IX 18 об.'lllЮв:l1bl: ИDНЧН II Х Н вмсћ нх ЛlI нија на 110вршннској раCloiрс Н ИUИ са Il peceцaIbeM
с аобраhај НlО: С'Тр)ја пр"кэзаН '1 су 113 сmщи 3-13. Olle се )101")' прн меНИТlt до В Ј>С.1НОСnl cpe;u!Ullьer no.1)'npeo.tH H ICiI тах Ю "25 т . а ВIЩ су
8che Bpe.:lIIOC"rn. примељује се крУЖ llа КрН811113 с IIрелазнн цзма ОДf'Oварај)'ћег lI аp;lметра.

fo.kPO.'l38HII IIWIУПре-шнк КрИIIII НС. Q,!IIIOCIIO Rl ТЈЮuеIIТРI I Ч I.е 111111 'I Исте кружне криви не завис и од меЈЮДЗВНОГ 8011111(1 1I скрстн ог
уmа. 0.1110(:1/0 УI"JlЭ ,","Оји формllрају 11811ЧIIС 111111 водсће Лltllllје "рнкљ.уЧНIIХ праваЩI tСЛll1<3 ]· 14 ОВОГ npltJlOIl!;).

,

---А1

:

А2

a:~ : Ь=

-----·Ј

RЗ = 2,5 : 1 : 5,5
1 :5,5:1

:

;

.......
••

·

~

А1:А2:А3=2 : 1:3

a - 17,S(·' ~ - T · 40 C ·16 - 22.~·1

Ј

СIlIIЩ 3-1 Ј : Сm(lJl{'ардНII mиlI06!1 III/JfJlII!HmplI'IlIItf: "I"'frlLf З(1 џйll,,,,VIШIbl' 118UЧIIIIX 11 froдehux ,1I1Н1ljа,

,1

"

".( .

.. ~~ . ~ '- ..... r-.
1-", ..........
" " _~

•
•

...... R• • I

I

•

i

•
•
етика )·14, Избор no:J,v"речнu~ кри8ине

Rs - 6 -

.

--

"

(R1J УЗD8UСНQCmu

ПуmНUЧW«ЈЗЮО (ПА):

.

I
t--

н.

..,

.

,. ,

"

оо C/l;реmщ).! уг.10 (gJ 1I .IIl'родаВНGг80ЗII.'О'

Rs = 8-&11611 (Д8); Rs ~

JO-Каll/lOН, Ауmобу('rrв. БУСЈ: ЯЈ

.. l1 - АЈПЮ«n, 8учнrнIOЗ (АВ. ВВ),
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).ј.4. Гоо.иеmрuјсlro 06.11l.lЮ6OЊe .~eвla ск.ретџњо на '::lшtиаl, nра8I(Y

fcoweтplljcKo об.пиlCOва~ левих скретања на rnЗВНОМ правцу зависи од тмпа површ нн с)(t раСКрсlllШС и I IЗВОДН се као мо је rlpH"~33110 118 CJ1I1I(3:\1:t! )-15 Н 3·16 овог прилога.

По<:е6IIС .чаннпynЗТlIIНС траке !СОј е се фоР!oIнрају за !tе!IЭ Сkретзњз 113 lIOIIршНИСk llМ раскрсннцама са п~сецањем саобраhајннх
струја H111O,De се у истој paPlHl1 KJOIO Н !КпН!"; траке н О1 начав.ају се ОJllUвзрајуl'юм ХОI1И1Q1lТ8JlIIОМ сип.raJIИ'\3цuјоJol . НЯ Г,'ЗRНО'" пр:!!IЦУ ( ГП )
ове групе рас .. рсющз . с обзиром 11 3 то да се ва Нгpa.ilСIШ путеВlIне ОСВ~јывзју. није ДОЗВОЈ~II О фЮII'fКО нздв.ајан.е острва јер би се

TII-

"е битно угpmltJlа безбе"ност сз06рзllаја. 0.1] тог при"ципа I.I!YACe се ОДСТУПНТII са ... о када се осветљавају деонице ванградСl.:IIХ путева
(ПОЈ.ручја ДtН IllIe!tнсаню:, раС),'ЈЈСIIIЩЗ. 06је t."Ти за комерuнјanиу eКCrL~OaтauHjy путева ми у ТРЗll3НUIIОllOј зонн преласка с вaнгpaдc~-oг на

гра.l.ски pe"A.:"~ саобраhaја н сл.) и каза се та поо.ручја третирају каО.1а се paдlt о раСkРСИНttаNа у ГРЭJIСКО).l пщручју.
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3-15; Г~ ...empujcA.YJ 06.1иА.'О&1ње ,1effUX cl(pemaњa
nраtщ)' (Тип 3).
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3- 16: гео. ...еmријсlЮ

!•
о

о Е

I

,
!

I
t! •i

11
оо

Е

06.1 11A.WOљe .ТetfШ скреmоња на .!.,uвнаll

правцу (Гстови

1, 1. 3).

3.5.5 , Геш,еmРllјСI«J Ю1щ.:оtlOње десних c~pemaњa
деСНlt "'1.~HB са rnавtlог (ГП) на спореД.tlН правац (СП), уз обавезну проверу прохОдНОСТН меродавног IЮЗнла. може се ГWMapHjCI(H
обmtковam:

1) без ЛОСе6I1ИХ

УЛИ8Н ИХ трац

2) с

К1Iннзстом ЮIIивиON тpaК0t.4 И З} с паралелиом И:1ЛН8НON траком (слика

3-17 овог

ПРИЛОга ).

УЛНВllе TpaJt:e са СПОpeдllOг (С П) на rnавни правац ( ГП) обликују се простом или троцеllТРИЧНОN кривином без посебних У.'lН8 ННХ
трака, уз обавезну проверу проходност" '1э. меродавно ВОЗИЛО.

глас!!ш.! I
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rnп

rnп

1

ТИПЗ

2

--_._.__.- --_._-_.-

--'--'--

R, . ' '"

или

R,.'2; 15 т

reoметрнја, а само острво ПОnЛO'lа нлн кanлр.\.шше . ФОРМllрање
зе!lеНIIХ Затр8вљеннх острва ЗWIЗЗII У обзир lIа раСКРСIЈИUII ТIIШI

3 11

на УХРLlПзју (пр'IКЉУ'!КУ) ПУТНИХ ДСОllltиа најВl!шег ранга. Од

ЈI УКУ О грађеВ II НСКОМ ООЛlIКОВ3ЊУ треба до нети водеhи ра'!уиа о

1. јТ јТ )Т
R . ' ;11m

8.јул2011.

функцнона.1НОМ (летње м н ЗI\\lСКОМ) одржавању npenMeтllltX део

-

сп

R, ·'5т

i

--"_._._-

2.

-

-

,

нниа ваиградске путн е мреже.

tМ'Г
-

-

~

/,-35т

R-15m

-_._----- -,_._- - -

-

3.

-

~YГ ~'Г

-

~.....-

...
,_0.11 ...

,

••

~

~'. - 5От

', - I ООт

R - Z5m

R-20m

R· p8дujyc круж~ 1qXНW~ за npeI'IOAIНU угао 'f"'W

: 4 . .50

R ,. Ц~8ЛнtJ ~ mpoIlfIнmpu_IqЗU8ШНЈ за W8P0дннo «l]UЛO

1,11, - Џ3I!t.I8IO/В mp8КIJ (IUIIJHacmв ШIU ПaplJlJfJlШв)
GlIIlШ Ј-Ј 7: YC101JU за oii.~Ul\oвaњe десщо' скрсmања на П08РШUIICKU,II

рао:рснuцш.ю

са

nресецоње.1U

СО(Ј6роћајНIlХ

сmр}ја.

3.5.6.

Острва Ја Kalla.lIICйlђC mш:ова

Острва за канаmЈсање с аобраhајни х токова ПРllказа н а на сли Цl I 3-1 8 овог nplL~ora прнмењују се НЗ ПОВРШ llll tКНМ раскрсницама са прссецање." саобраћајннх струја ти па 2 н 3. Као што се

R.

уочава (слика

3-18 овог прилога) Н3 раскрсници Типа 2. острво ј е
] 2.00 m и шнрнне до 3.00 т. One-rojaњe од ивице возне
траке за кретзња право ОIl>ЗНllчава с 113 2-4 т. Апсолутни МНННМУ1>llUирltllе ТОГ остр о:) ЮНОСII 1.5 т.
На раскрсницама IIlna 3 ради се о С;Ш'! I !ОМ облю,;у острва,
Д)'ЖIше до

ал и са знатно комфорннј н м C-1еме НТIIМЗ.

,

_3

гп
С1ика

3· 19:

Констр)'кцијџ осmptЮ ю раздвајшьс сџ06рйћајних то

""OfIa 110 cnopeдHal, nрав'О,

I
т.n2

~~, -

.
fl •

::., -.;i;" 1-'> ,I
~~-:

~ 1 1i

•

1·.....1 ... - - -. ,' ~
.~

--·4 ~--

'"'"'- :~ --'-,

•

~:

1

••

~

,

f
-- - -

/I ' ~

- % -+00-

~ ..l'::::' \ ~~~

С1 uка 3-Ј8: YW/oвu за ze{Џ1empIYCKO 06.шкавање острва за раздеојаlbе cи(l6paћojНlIX I1/оЈо,ТЖО "а сnоpet)I/Шf Ilрmщу.
На слици

сп

3-19 овог прилога приказаиа је дета.љна конструк-

ција Острва за Раз.1.вајање саобраћајиих ТО"'О8а на споредном праВ-

гп

.

w / •.

-- .. .. ,.......
[

.....:::..,

...

~'----~

иу И приказан је иа'!!!н провере проходност" "Ја меродав но вознло
у току.

Приказана ocтpsa се грађевински реализују па се изводе изван осноане равни ""OJIовоза укрсиог, односно прикључног правиа

н т8Ј(() знатно допрнносе каналисању саобраћајних струја за лева

С1ИКО 3-20: ПРIНl.ер гeD.Weтp'ljc,,·C КQl/сmРУlЩuје водећux ЛUl/uјо Ја
раСКРСIIUЧУ Типа 2 с КОРСlЩuјо." }·.l.·1a nрuкључиtJања
cnopeдHDг правца.

скретања с rnaвHor на споредни праваца и обрнуто. Треба да се та

острва издигну у oдllOC)' на раван КWlовооз тнпскнм, префабрнкованнм нви'!њвuииа да бн се у потпуности остварн.ла пројекroвана

Формнрање YCMepaвajyher оСЧЈIIЗ с главног на споредни пра
вац у д.нректној је вези са избором решења посебне н:шнвие траке

гmrС!Ш.!i1

8. јул 2011.
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с rnаВtlОТ на споредни Il равац; IU\ИIIЗСта мн Шlра.'Је.lна на раскр
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Тип З

11рlUЮ l1l II Р I, каз.ана је ~OMeтp"jCKa 1.1)11·

стрУ tШ11ja усмераsзјуl'lе l' ос:тря.з ЗIЮ се примеl Ј е Icrнtнзсте 11)..1111111(.'

граке за деСШI скрстања с rnавног на спорешtН IIРЗв;)Ц, што је у
I'раК'11 11ОЈУЏаЈIО IICOtolU

.lOOpc pll:ЗУll1l1l1: у IIOr:1eдy бс:з&:Дlt\Х.'"llt IЮ

ЖI~ бу:хућll .::Ја СlIOјОЈо.I I'l:о.мстријо)ol .1"IX""1O упућује УЧССНlI""С у
са06раhзју на .1(.'СIIО скретан.с.

Н а СЛIШН Ј-22 ОВОГ IIрllЛОга ПРllказана је reoмеТРИЈска !rolt струкцнја ус.\.IСр38О1јуl'lсг ос"Трва alCO се "РII.\о.Сlщје п арале.lна 11]:1It1ща

тра"..а

13

ДССI 1 3

С""рсТЗIЫI

С

["JНlllltOl '

на

СllOред ltll

11pa83lt.

П~ IIOРУ'lујt: се 1а IIРIЈ\IСН)' к:ua су oJlтepeћelЫl .,eC Нllx Ck-ретаIbа
!ll )"3СТНО se.lика

Зl1118

11

lЩQ.а

!roja скрећу десно

сл

IНlра!IСЛl I 3 тp<.LK3 СЛ)""АШ за ПРIIХ83Т3ЊС во 

К3 СllOред llШI 11p38tt)'.

I

.'
UUI,:a

Ј-1Ј: fJI!IIIОЧЈ.УЈ.бtIЦUl(.lIIсmIIЧI'-О стаза у ЗОН" чеmIЮfЮКраЈ.·('
fX/Cl<f1CIlUIIe.

СП

•

СП

,-

•

----

гп

'=='
~ -~-----,-- ....~:O~___,," . ....- ..,-~~
, ------_:-:_.,,
m t
..... ,.
,

I

, --

- - .... ~I~~ _ _,

СlIIка Ј-12 : ПРILцер Ј.'OIIсmрукцuје nОIЖ7~lIIе U:L7118He траке иУС.IIе

pйsaiJflet ОСnJр«о.

3.5.7.

-

Б,ЩUк;ЈllCтu.,Io.." U IIl!mОЧКII соо6роћај

бне ............. t'Т1UII

БIЩIIКЛIIСПIЧI(II саобраhај на вaH~cкoj (1)'Т110ј мрежн

8O.l.H

се II8Ралелно са OCIIOB IIIIM правцем пута 11 најчешће се та посебна

СП

траl(3, одвојена Н8Н 'IНОМ раJJIел ннм ТРЗI«)М од лparОЧНОГ .!Ie.la IФ

:108013, ј(()РНСТН 11 за евентуалнн пеwачкн саобраl\ај. Димензије те
стазе одређују се "а осно ву прКJtОга 2 - Траса аанf1ЩдСКНХ путева,
с ОСНОВНО),\ T~ЊOМ !18 се у )Онама раСХРСllица смањи број КОН
флllКТНИХ тачаl(3 са МОТОРНЮ.I возилима. На слнкама

3-23 и 3-24

C~иKO Ј·24: Пешочко.(јицuклuстUЧ/iQ стаза у зони mрокроКI! рис1fpt:l/uце.

Ј.5.8. Нwе.10ЦUOНО У/U1lшање г,.'QlJНог u СIIОредног nptИца

овог [IРIt.10га П РИl(азаиа су Moryћa решења 8Ођења бнuнк.1ИСТИЧ
КОГ Н пешачkOГ саобраћаја у )OlIaMa ЧС'Т80рокракнх и ТРОКр8ких
110BPIIIIIIICKIIX

раСКРСНlща.

A~"O 1"О!lOграфијв 1I просторна ПО3НЦlјја укрсн их (приICЉУЧ
IIИХ) праваца !ЕОII)'штају, најЛОГО!Еније је ухрштаје са бицнклиCПt
ма. Q:l.НОСНО lIешаuнма ~шаватн !ЕсннвелаЦllјом помоћу lL'Iочастнх
пропуста)' ЧЈУПу наснп •. AКD су пешачКlКретања IIl1те1l3Н8118, пре
с вега у транзиционој ЭОltll. на распо.lагању су решења као у ГPa.!I

ским условима (семафорнзauнја

11

осветљење раскрсннца) кпи Д~

lIIiве.lацијом изнад пуга. ПВ. пасарелом .

Псцужнн 11 попречнн иагибн. Q..1HOC II O IIнве:lаLtионн елемен
ТЈ1 конфnИКТIIС зоне површннске раскрсннце са пресецањсм сао
браћајннх струја треба да омогуl'lе слслеl\е:

1. безбедан пponаз мaroР"ИХ возила IIOja се не эауСТВL'Ь8ју на
раСIqlCНИШI IIриб,1ИЖ:ИО рачунскнм брзниL.... ПРИlCЉучинх праваца;
2. прихватљиве УС,10ВС убрза8аЊ8 ",aroPHHX 8Qзнла kOja се за
устављају на расtqXииuи (У '"" О);
3. ПРИХ88Т.r..НВС услове за ~њe пешака и бltЦИI(ЛНста
НХ има);

(akD

Гififс!Ш!S. ;
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4. ефн касно O.1.ВO.'I,Њ3I13љe IФнф.lиктне 10не. О.1НО(НО П ОВРШН
на 1(0.108033 11 острва за раздвајаље 11 каналисзњс токова.

min i .. 1.00 -1•.

ВРСДIIOСТI\ реэултујућег Iнtгиба ( maI ј,..) за8Н~НО
ног нивоа

3-25

'"
ouw-""
'"

~~

'"

'"

3%
(3,5"')
3%
(4"'1

(3"')

.__-

1·...)

....

3,5% ,
(4,5"')

4,5%
(5"')
5 ...
(5,5"')

t:.--

13

аутобуска стајалll

простора 13 стајалиште сагласио захте
О!ЮГ I l рlIЛОга .

3-27

Аt.:o се ayro6ус к а стајали шта формнрају и а слободиим .з.еоин
цa~la 11З.\lеђу раСКРСlllща. IlpH~leн.yjy се lјРllIIUllntl ЮШ:ПI )' ПРII!lО-

2-

T~C<1 IlaИГIJ<i.!I.I:КИ.\ ILУЛ::IШ.
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Највсће

ФУIIIЩII ОIIа.l'

ОДНОСIIО 11РИк..ъучнюl. праваца , "ао IIfТO је

y"ptHIIX.

казано на слнии

0.1

површинске раскреНlще уз одговарајуће IlитеРВС lIцнје иа проточ
ном IffiIЮВОЗУ, фоРМll рањем llOсебних IНШ!а

Нај мања 8ре!1НОСТ попреЧllOГ наГllба I.:оЛОВОЗНII:>:; rlОврши на)'
l!Одру'!ју раскреlllЩС ОflJЗIНl чавз се на

8. јул 2011.

_ _ ..._ _ С*_~~

Сll11m 3·Јј: Највеће tipeдJ/ocnm рпрm>јуће,' NШUОО "а10ВОЮ на
nоор)'Чју nr>врШUIIСI<."i' IЮС":РСIIUI/I: са tlpt'Cel/oJЬe.'11 соо

браћајнrtr струја.
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ННIIC.'Iета СПоредНОГ правца (С П) УСlU1ађује се у ЭОIIII повр
ШLнtсt:е pact:pcHHue са з.аX'Uаlll>lа oбтtЮ<ОlL2.ња nOll pe'lHor профила
Г.lавног Ilравиа (ГЛ ) да

611

се омогућн.lа потпуна ПРОХОДII ОСТ и

ПроТОЧllОСТ раскрс ии це.

За расt.:рсииuе Вllшег ФУ НlЩltOиanиог и ивоа

-

Тип 2 и Тип 3

решсњс се посruже без прелома на t.'OHTaкry ГПlС П (С,l ика
овог прилога), а иа раскрсиицама Типа

3-26.1

СIIIКU Ј-17: Прnиер 04,UКIЖQља оуnюБУСImг стаја.Јfllllmа у зоml

I (слика 3·26.2 овог п ри

n06риmнс,,·е pac~"p<:lml/e са nресецаље-" Сtl06раfщјllUX

лога) дозвољава се IlрелоМ ОllПpиие који ие сме бити већн од

5 %.

стРЈја.

Радијуси вертика.!rnог lаобљења споредног IIравца Д ll меНЗIIОННШУ

4.

се у фун кцији меро.заВllе брзиие спорелног I1равиа.

КРУЖНЕ РАСКРСНИЦЕ

Детаљно решење нннс:лаЦИОIЮГ УК.1апаlbа 171а8110Г Н споре..1Ног

правца у ЗОН И поврШНilСICe раСКРСНlше приказује се ТЗВ. нивелauно
НИ»! планом (Е = 5. 2 ст) погодни»! за ~И II СКУ ремнззuију рас..-р
сн ние према УНЗПpc.'l ЛсфИllllса.ној lIonожајној и BIICIIHCt.:oj тa'lHocnt.
1 , ~:J Пр8n0м8 cnоредн« ПР.8Ц11 (тмп

/

2

м тип

m

I

I

jRV

'1'aдCKII ~1 путевима. ПQ.1:Ј.З НИ концепт 11 l"С иераШIII rtpHC1)'fI rrр и мсни
кру....1шх раскрсн ица дефИII ИСани су у II0000aвљy

3)

~_rl'O п,.,-,-

-

Кру....-нс расКРС!llIU~. ОДIIОСНО раскрсmще са ""руж}{И!oI ТО"'ОМ
презСТ3.в.љају 110себllУ !"рупу расКреl!lща које се примењују IIа ваН

Ос нове 13 пројеПО8Зн.е. У

f

Rv

I

2

овог ПРIt.ЛОrn

-

Ilоrnављу дефННIIШУ се пщолоrnја..

пројеКnIИ елементи, nOCt)'J1U11 провере 11ројеПtlШr. рсщења.. )'С..l0ВИ
об..'1I1КОвања, као 11 посебни e.'1eMeНl1I troји се

npIIMeIbyjy у спсцифи'l

IШ .\l УCSlOви ма. а обухваl\cllС су 1I кру,ю rе роскрси нuе које се зас ии 
вају Ilа 1II:М:IL~lrтaIЬУ токова. O.1lIOCltO раСКРСНlще с вerlltM пречllll tro.\I.

4 .1.

Rv l: 500m
Rv

080'1

Типологиј а ~РУЖ:НИI рас~рсиица

ТllПОЛОГИЈа IIОВРШ ШI СКИХ раСКРСIIИlta са КРУЖIIII М ТОКО»! 33-

Rv

сн нва се иа основном КР lпеРllј уму функцн онаmюг IШвоа раскр
СНlще који је усклађеи с велН'IIIНОМ пре'lн ика уп нсаиог круга ( О) .
Ако је пречНIIК YI lНcaHoг Круга О >
возу се I1реШIнћу

2.

Пр8nOМ спорeднor пра8Ц11 (само ~ тмп

1)

4.6,

овог прилога).

ПројСКТО8аrъ.е круAOlИХ pacl.:peHHцa (без преwtlпања) и IЬНХО80
иа следећ им ПQ.1азиим поставкама:

]. број ПРИКЉУ'! IIНХ праваца се О'1'аИИ'lавв на 11'И или '1стири
(трокраке илн '1CТUOpoKpaкe KPY-АСие раскреНlще). постојање Вllше

I

Rv'r

IП, токови 11 8 Кр)"Ж ИОМ КОЛО

ОсIlQfще поставке кружmџ: раскрсница

npocropltO об.lиковзње почива

N. :S I%

Rv

70

8СЛ I Iке кру-,кне расtq)Cll ице), па такве раСКР

Сlllще '1 llНе посебну по.н"рупу (пог:швље

4.1.1.

m

(nB.

mRv

C1иКQ Ј-26: ПРК"4ер вођења nоду;жнос llpoqllLfQ сnоредног правца
у :ЮIIU noвpUIIIHCIo:e раскрснице са nресецшЫ!М сио6ра
ћајю.LТ струја
Ј.ј.9. Aym06yclo:a стајалuшта у юltU роскрсюще
На ваtlt~Сl(Qј путној мрежи могућ је ЛИНilјскн аутобуски са
обpaJ'tај маљег или већег ИИ1·СН1IIТста. У циљу обеэбеђења пешв'I

ких прелаза: ayr06ycкa стајалншта је најбо;ъ.е поставити у зони

од '1eпrри ПРЮСЉУ'lна правца решава се преуређењем мре-А(е (тачка

2.2.1

овог прилога) или

npIIMellOM

специфи'lИИХ """р)'ЖИIIХ раскр

сница већег пречннка;

2.

угао пресецања ПРllбли:.кан правом уrnу (тачка

2.2.] овог

IIРИЛОга) . одступања 0.1 правог уmа »!огућа су до иајвеhе вредно
СТIt оштрог уrnа од 80" уз додатни услов даје оштри угао на месту
ул ива у кружии коловоз;

3.

нема ПО.1сле иа mавии и спорелии праaau.. а све саобраћајие

С1рује (праао,лево.деСIIО) имају нl:Лt пројеКnlll ~aH са IlдeIГnI'I ·
иим »!ерам3 реryШl"m8е (приоритет имају возила у КЈ)УЖном току);
4. саобрahвјне струје разврставају се само у зонама у.1Ива, II
то lIа прнкључннм правцима са две УЛН811е возне траке;

Глас!:!!!.!! •

8. јул 2011.
5.
струје

нема Пр llOрнтетннх

1'01«)113. OДIIQCIIO

IЈрll ..... арНс саобраћај не

(rot.:OBII право) Ilмају рслатW8НИ ДIIСl<;О llтинунтс r у односу

Број

265

50

Н а baHI-РМСКИ .\1 пyrеви .... а не ПРllмењују се r.:ружне раскр
СН IШС с пре<шнко:lol уmlса не ,,-ружннце

D < 28 m. !tзузеnlО могу се

на ~le'lellТe деоНlЩС (fIОIIРСЧНН профи.., снтуашlOНН 11 IШflCJlаU\l·

npltMCНlmt кру-.«не рзс рсllИl tе Naњer прсчника само НОI nCO IIHцa

01111 план). llре С8е"З У .ютеду услоаа УЈ1IIВ31b3 'ј "'"Ру_нн ,01( н бр

ма IIРНСТУПIlНХ СПП) 11 сзбнрннх "утсва (СП) у ПРН С"]>адСI«Н"рзд_
С"-ОМ ПОДРУ'lј у, кала се flРШ'lсњују ТеХ НlIч ка УllyrстlШ за проје к
товање саобраћајИlIU:Ј у 1'P:lДOBIIMn - Пројсю-оltЗњс ПО5РШIIIIСkюt

ЈЮIУ ""ЈХТзња IЮlила;

6. "РУА"IС раСI(РСНlШС се ()ГJ"IАНllч :!кзју 111.1 IlзјИllше :Ј,ие УЛИВI I С
ВОЈне траке по cв::aIOClM ПРИКЉУЧНа... прави)':

...

рзсr.:РСНltllа.

Број УJIIl81111Х Тр3"1l :ЈефИ I IНШС се на основу ПfЮвере 11ропусне

7. на "1'У_НIIМ РЗСI{РСIIIЩ3~3 се IIС уВО;В I светЛО;:'I:) с игнали

ДОК IIt'Лll'lItна 11ре'IIШ"ll Уl1lЈС311С КРУ"':lшце }З8ltСII од Iшј кеhе

"Ј31111ја будуhll :1ајс СУlIIютна OCIIQBIIOM "'Оlщеl11)' IН.'преКIIII)ТНХ ТО

:...01'111.

"ова (.'3 СМШЫ: I ЮМ GРЗ Ill IOМ:

врс.1IIОСТИ МСро.':t3ВИС БРЗllне pacKpclll lЦe

8. 13јС.1НIIЧка

11011риlltнз ..,,)'".010:1101' 10.'0..'10&01(1. О,'1носно Io.'О.1ИЗIIО-

113 'ЈОI IЗ тp~-6a да ОМОI)'ћн npa.13] MCpo.:t3BIIO" 8 0311.13 113 јСJllIOТрач

ба

( Vras). O.'l,lIOCHO ОIШ тре

ОМОl)'ћи БРЗIIНУ "-РСТЗIt.a ВОЗIIЛ3 У кружном ТО,,), \ ' 1( -

113

0,6 \ ' ras.

o.s -

где је меРОДзвна Il зјвећв брЗlll l З на 6lt.ло КO~ "РIIКЉУ'НIOМ

IНI~ раСКјХ:lllщама I IЛIIII.IIXQВУ ПВp:lЛС.1НУ ЮАо:њу у IIСТОМ смеру на

правuу

i18отраЧН 11М раСКРСlllщама.

двотраЧШI улнв, ВС.lltЧltllа Ii:РУЖltol · коловоза се ЛltмеНЗ llOlШ IIIС К30

ОсНОВIIII елементи 11 пој,\lОВII Ја r.:ружне рзсr.:реlJlЩС

НIЈ су на СЈI IЩИ

4·0 1 ОВОГ

rlp"K3Ja-

Уrзs). Ако на бllЛО КОМ "РIIIUЪУЧНОМ правцу постој и

(mlx

"Ја двотраЧНlt .

Кружне раскрсшще С IlреlL'1НТаЈt.eМ.

прилогз.

IIItJtO~ упнС:ШС кру..кшщr (О

> 70 m)

посебно обр3ђсне у nomaB.iЬY

4.6.

O!IIIOCHO

с вe.1HКlJM 1Iреч

нису I1рltказане будућН да су

oвor ПРIVlОга. Њнхова при мена

огра l11lчава се l1а пресеЦlШrтa lIај8ltШIIХ фyt, . . . щt Оизлllllх palНOOвa

(ДП/Л П) I\ЛИ

1C30 сскундарнн C.'IC.\Ie,rrll

ДСЮI 8е.lI1саНIIХ раС"'РСН1ща.

4.1.3 . П~еmнu УС.lовl, 06.1rr"тншњtl кр)'ЖНIIЈ." 1}(l(:"рсmщо
ПОЧСТIlI1 УСЛовн обл lllООIШIЬ3 КРУ"':ШIХ раскреНIII!а llO.1разумс
вају услове којН.\I8 се ООеlбеђујс потребан

111180 Фушщнјс

It безбед

НОСТИ_ ОНИ обухватају услове об.ll1ковања прнкључвr.:з . ује!lначеНlI

-

проје",нн третман саобраћвјних струја н pe.'1aтIl8HY XOMOГ't H QCТ
брзина IШ КР}'Жllој раСКРСIIИШ I .

-C1ll1\O 4-01: (kЩJfIllI1 е.Щ.llенmu

Успови об.1НКОВЗЉВ ПР II Ј(ЉУЧЈ(а кружних

4.1 . 3 .1.

рас

. . . р сl'нца

П О'lетllll YC.~OBII ООЛlt коваlt.a Прllкључаl<В кру-..кllе

...tшl 4-03 овог прилога.

це flРl lка ЗВII И су на с..

11 nnj.IIГНJu за Кf1YЖне расК{Кlflще

110

вонградскu." nymeвu.lla.

раскрсшща r1О..1раз)'wевэ об.1IU.UВЭIt.e "ружног лодеоlШIС3 11 острва
Р33ilвэјање саобрзћајll НХ токова на св им п рик.tt.)"I II II!>f правцима
.:ta 611 се раздвојИЛlt 11 усм ерили токови УЛllвања ~I IIзлнваtt.a у ЦН
)3

љу ПРОСТОРltoГ дефИlllt саlt.a "-ОЛ!IЗlt ОIlИХ тачака с

4. Ј . Ј. Осmнmll nlllnовu КРУЖI/IЏ: рос"рсmЩ(l

p3CIi:PC"H-

Канзлнсање кру..кIlИ Х

ООлнковање

TIIX

. . . Ружним ТОI«)"I.
4.4. 080Г пр" ·

острва дефНН llсано је у ЛОl7lављу

nога.

Основни Т1IПО811 КРУ-,+:ИЮС р3СКРСlllща (СЛIIIС3

4·02 ОВОГ ПРlt
лога) pa:lJlllt,:yjy се по броју Y.lII III1!X ВОЗНИХ ТРЗ"ll 11 IIСЈНIЧИИII
ПРСЧ НIl r.:а У lII lCзне КРУЖIНЩС ( О ), из чега сдеде 11 ОСТа/1 11 слс .... е И 

/

,.

(_ L. (.... Laj /

ти (нп р. IlречИ " К """рУЖНОГ ПОДООlIика. ШИрlШЗ "РУЖНОГ lCOJIовозз.

усиеравање из.ливaly;tива и сл.). ПојеЗИllачна одступа ља Q.l nlП
ских решењз су ... Ol)'ћa. пре свегз као ПОС.'1t:alща КОИl\ретllOГ сао6pahajHor програ)\з ра,r.:рсtllшс 11 01 ра lНl ЧСlbU I IUlцщ ијс:. УЈ одroвз
рајућс додаПl е aнa.'1I1~ 11 оБР33ЈIОЖСIt.a .
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1_ 10
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и-м- ое'РМ)81
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C-1Ii"·О

а
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...

50

11 .,., --м.
11-

..,...rlW8J'~...-.r

4-03:

Х /

.Ј .

61/ . . . . . . . _

УС_l0811 001ll""О8ШЫlIlРIlк.ључако "1')'ЖIIUX рас.:.рсmща.

~

4.1.3.2.

УјеДllаче ll пројеКТНl1 третман саобраћајНIIХ
стр уј а

Све саобраћајне струјс (праlЮ, лево, деС l to) Itз свих прнкључ
НИХ праваца захтевају ујеJl.Н llчеll пројеkТНН тре1Nаи да бlt се

.....
__..

_о

....

-

- _.

__

о

--

" ~~.

Ст,", 4-01: тun(ни КР'Ј'ЖIIUX раС"!КlIиljа 8йIЩXlikже nYnlllt! ,uре:же

11")-

беrnа лојава nВ . прнвилегованltх праваца и/или струја који имају
бнТ11О IIОВОЉll ију трајеlCfорију н веће брзине кретан.а него друге
саобрahaјllе струје. што је предуслов за HcnyњelJ.e захтеlШ рела

TIIBlle

ХОМ ОГ't IIOСТI' каракrеРИСТИЧНIIХ брзина (тачка

4.1.3.3.

oвor

прилога). Са" прнкључнн правWt се croга морају УС\ЈерКТII п
центру у"нсаllе КРУАШlще уз ује.дначено олстојање СУСе.:\IIНХ при
кључака (слика

4--04

овог прилога).

Број 50

266

В.јул

-. .....

2011.

Та6е.l(.l 4-0/ : Е..Ј еwпшm Сllm)"(lЦIIОНQг I1..ЈШ'lII<РУЖII/! put'''рснuце

_."""

~ O (" J
_.~

IoU!Iмcиuyu

5O-5S (~S)

50

60 (50)
2

1
3,50-4,00
12-1'
1

4юI тp8Jt8 УПИN
WtOttI8 у,..аа Ь ., (u )
~yrмaa RII (u}
број тракА .unмвa

1

7.

',50-1,00
14-,.
2

_---

3,75-<1,50

3,15-',50

7,00-7,50

14-1'

1 .... 1. (1 4-18)

16-1'

- - ,.,/,._,"""
.. _._ _ _ _ _ _

""-'ОЈ'

......
2

' ,50-1,00
,4-11 (НН6I

. ,.-,-_.

UII4PW08 ""rмaa b, (u )
~ .... .unмм R.!{u}

4.1.1. КРУ:ЖНII

40 (35)

~.

...

'~r_

"rxko'/U1f 11 UЩРIIНlI""р)"ЖfIO.' "n'Q80J(J

ДОlolIIИ3 111'IIII елемеНТIt кружюlX раскрсltlща су
Сш.~:а

4·04: 80~1b~

nрU""Ь)''1I1Ш "JXNЮча но ~/1)'ЖНој '1f:rrнIOJXЖро

ошtк

11 kpy.«1II1

tro.l0в0З б)'Дуhll да сс ЊIIХОВНМ

"'Py"A{ItII поле·
JlIt.\leH3I!OltltC3IbCtoI

деф ll llltшу OC HOB lr c раз.ме-ре. оо н 11118011 фунКШlјс " бпt'ieДНOCТI I

"'Ој и mро"рtжој fЮC"РС'IUlIU.

....руж:нС раскрсннцс.

IlР'18 I ':'СГОI!З"Н П р38111t ,tfH.,'1 настају IН(О се умееro КРУЖ'tи II С
IIР 'јМСIlI! С.1'trlСЗ па 31<;0 11Ј>ОСторll3 оrpаllllЧС'Ь3. 111: oM ol)'haвajy Ilpll '
\1('11 )' крУЖНIIII<. оrpaн н чааа се 0;11101: пo.nУ'lречНI'К3 е.'1,шсе 113 Ra :
КЬ

Ј

-

: 1,15.

Лm су щюсторна оrpallнчења оштриј а н/ми ако се

II')В(ЫН PC"'"Ollcrpy KIU.ja. 0.11' 0<: IЮJl)'ЩХЧ Юlка С.1нпсе м оже ИЗНОС'!
Т'С Ка

: R b _ 1 : 1,1n.

4.2.2.1. OCII08" II yc :toll

у ОСН08И IroИllСllта "l»'ЈI(IIНХ pacKpcHHlI1I IIо.1рађ'МСва сс tl;3
С !lН ТO~8 11

1,3

Хомогеност брзи н а

113

КР УЖllој paCKpC llH U l'

(no.l)'npt'lHIIK Rkp) и цектращlO с нtoIСТРlf чи lt по.lожај )'

односу НII све прикључнс правце УСЛОВЈblва npt:1o:1I.д кpeтalbl

ла "ра.во (СЛ III(3
Кр)'Jto"е

УЛ llаltllХ IIр::аВ31111 ",",ај у С.\I(lњеllе БРЗlllrс кретања

Io:po~ ""[\/]H~1I0HO пол ру'tjе. 11 131111 11 елС М сН1' је ''РУА{1II1 IIQIIeOll ll1( Чllјс

..1Н.\lснзије

4 . 1.3.3.

.аIlМСНЗ II ОII Н l.'ан.а tiРУЖIIОГ

1I 0./l<.'OH ll ka

paC''''pc"'IUe

4-05 ОIlОГ

110111-

11РЊ10l-а).

увс" захтевају ла сва возила СNЗtы: 6р-

11111)' Ио:'338111:1IО оо МСро!ШВННХ брз, , "з на прик.:"учнн м npaBUlIM a

11

орнјеНТl1l1ије саобраћај lll l Х струја ( право. ЛС80, деСIЮ). За еф н 

.::аС IЮ и бс'Ј6с.!Ј.IIО ФУ,IIЩIIОНllсањс КРУЖIIС раскрс юtuс. I' СОПXQЗ.'IO
је 06ез6с-ДНnI рслВ'П4II' У хомогеност брзина Крс'Тањз 8О1Ю13 у сло
бодном сnoбpahајllO~ току. тј. брз ина у.lIlВ3ЊЗ ( \' ц). брзина I':ретэ 
ња у 1tOpyry (Vk) 11 брзltlta IIЗЈШваи.а (\'ј) треба за буду :1:: 10 kmJh
!Највише

%

IS kmIh.

11/ \11 \11 ...

за рас~рсшtUс на I(Qj ll~a
",")'Чно.'>! Ilравиу IШIОСИ

Ilaj lleha
mllX \ ' ras < 60

брз нна на б ило ко.'>! ПРII

' I YI ЬCњa услова рс."UlТ1I8НС ХО.'>!ОГСltости карактср"стичннх БРЗltllа

CIlP08Q.]11

о!:

15 Ь

kmЉ ropња граlllща МОЖС

It31 10CIПII :t: 20 kmJh. Брзина Н3Jlивања треба да јс всћо <U брзине
УЛlt!IЗња (Vi ~ уц ). Провера пројС lПllOГ рсше ња са стаН081шпа н с
у ~py;кнoj раС"1ХН1ЩН

••

n\ll88

се у ск..1аду С таЧКО~1

4.3.2.

СJ/l1Ш 4·05. ДUСА.vнmllнуuml!m moка ВOJII.1l1 КРОЈ Кр)r.ж?I)" ptН:"'рсllll10' 11 граllllЧНI, .I'GЈlЖU Ја nатуnреЧllm,' "РЈ'ЖIlОо: "ОО(У)
IIIIIШ ООр).

овог

ПР ltлога.

за ра.ЗЈ1 I1'1кте UlllpIOrc у.1 11113. 110

noje.J:HIla<llIIlbl II рll k.ЪУЧ ШIМ
1;Z: 1:Z ) ЫС"рО.1t1Иllа је Щlјllећа ШII
nРЗВЦII~3 ( Ьи '" nlax Ьи ). Олстуnањ.с

Ilра8ШI~!3 (II11Р. раскрсltllllЗ Т1Ш(l

-4.1.

П рuјt",,,,

11 Н

rЩ llа УЛ IIII3. н а Il ра к..")'ЧН lltoI

e,'ltMtIlTH "Р)Ж II IIЖ Р.С"РС" И ЦII

Q.'IIIellТJ)a.1HOr по:южаја "'Р)'ЈК"ОГ ПО.1fi)lllIка MOI)'hc јс СЗNО ilОК се

O..1IIOCllO ICJ>YA{lIe paCkpt:Hlt1'lIn IIОВрlll llll с . . е рас~рсНllце кој " IIQЧНI\8 на

Расtiрс " иuе са tipYA{НlIM током.

це су ДРУГII ОСIIOВНII

111= I I I.'П)'IIС )'1.'.10ВII ДIIСКОНТIIИ )"lпста

paBllonpaaHO~ ТРСТЧ3./I У II ри.м арнюt (ТО""ОIН IlраlЮ) н ССКУН..1IРIl НХ
(ТОkOВI' .1С80 илн !I,сс но) са06раl'lајШt х струја ..-ада се св и ИНТСрllИ
односи решавају У;l Н8ЗЊС.'>! Н

113IJIIBatbeM.

HHJIC.;1aUHOHor

4 . 2.2.2.

У ОIlQМ поглааљу се де

ФllllНWУ llроје tcrnи е.1СМСНПI lIon~lImt ПрофЊ1а.

cll1)'aUIIOlIor

н

ILлана КРУЖIIНХ раскрсннца на ванградскнм ПУТСВII

ОМ! у CIU1:uy с утврђсl/И~ ПрIl НШ IПII.'>t3.

(Rkp:!: 1,5

Ьи ) на пр"к..·t,УЧIIII.'ll

"раlщнма .

Шllрнна

ШИРНII3 kРУЖIlОГ

kO.'I08013

kpYAt:ltor tФ..101Oза (bk) nPO"3JIa:JH из захтева "РОХО..1-

НОСТИ Mepo.lallllor возила н YC--l0ВЗ ..-ретаи.а. Она сс може у o:t,ре
ђеl/Ој мерll стзн.дарднэовзтн )8 ТНПИЧIIС услове В!lHгpaдCkC путне

мреже за јеДll отрачне (1: 1: 1: 1) и двотрач н е кружие paCKPCl lllue

4.1. / . E.Je lfellmU СUtl1)"(lЦIЮНо.' n"OHa

клн 2:Z:1:1). Прнмеllа стандардних Ilpe..1HOCТН ШН Р Нllа
кружног tФ..10вооа ис ИСlUЬучује потребу проllq)C "РОХОДностн .

(2:1:1:1

"ружне ЈЮСl<рсНllце

Е.lсм еlint СИ1)'а1tIi01lQf" П;1аlll kРУАше раскрснице дефинншу
се у С""'1аду с yrвр!'teIШМ прНИUНIIи~а

kOj H сс ОСИ!>!

сане кружннце, WИрllН У I(руж llOГ К"OIIовоза

Н")..lНв.а., (ЏUIOCC

611

It

1/

на II prlIIИk

)'1111 '

е,lемснте рим Н .Щ

на е.1СМС lпе об.'IНIt0831Ь3 ПРI\I(ЉУЧ НИХ праваца. да

СС обеэбс.'1НО простор за фоРN ll рањс остр83 за JCalI8Лнсањс то
ОсНОВНН е.lементи сtпy8uиоиог ПЛ811а датн су у табе.1Н 4-01

""083.

оног п рилога.

JlOk јс Шllрltll3 kРУЖllOГ КQ..10ВОЗ8 (bk) У фУНКllltји

11речН Нd У"НС8не кpfЖlIНЦС ( О) )'Г8рђена у таЧkll

.10га.

4.2.2.

оног прн

Cтa lut1p.1llC ШIlРНIIС Io:р)'жн ог "UJ101Ю3а
"'РУЖllе packpcHНlte (слнка

фуll kЦlljlt

4·06

(bk)

за једll0тр3Чllе

овог прклога) дефllННI.'811С су У

npc<lllllka YnltC311C КРУАШllllе (D); оне укл.учују 11 обо

стране 11 8И'l1l1: 1IItIlltje ш tlрllll е по 0.20 т .
Стан.дар.:ше ШIlРНIIС kp)'ЖIlОГ ко.'1ot1Oза (bk) ..1l1ОТр3чне kp)'Жне
расkp(: инцс (Co1HКII 4-07 овог nptLlOгa) које )'IU1o)'Чују и обостраllе
ItIlIlЧНС лнније шltрнне по 0,20 т, дефllllllсане су у фУllkШфl преч
ника Y/1ltcaнe kРУЖIIИЦС ( О ) Н IФМбltllацнје .'IIеродзиннх возн.'It1
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I:HI:I

C'lUI<..., 4·08: TIllIt"~·(' ~·rJlI(lmi·..I1Ј(Щ/lј(' У1llШIII.f

/1 11l11161111.r I1IIИI~'(1 Ч)\·

лаВIЈа гш ра..lе:l на tЮЖlbа аУТОIlО)з 111111 ВУ'IIЮГ 801.1 ( АВ, 8В ) It nyт-

Жl lt' P(./("A;PCIIIII/L' 1\I(I~пt\fiL1Im УПI.'/'И.Иlmы.' .\"1IIНlIlI

1111'I кor аyrо .... оБ Н .lа ( ПЛ ). Шllрнне

.1I1tЮ)

KpY',oI( Hor

ко.lОВОза у rtара.'1еЛIЮМ

,,~aњy ... epo.13BIIH X п:ре."ТШIХ 1Ю1ШJ::l ( ТВ
( БУС

0.50

+

БУ С) Д)'Жl!не ,10

+

12,00 rn oOY;\;BatIeIIC

'/)-

ТВ ) IIЛlI аутобуса
су 1 1РОШIIРС ЊСМ

т. а ПРШol ењуј у се ако ТltX 80111 .1 8 H~l a више

0.3 ] О '10

4 '.3.2. reO\ICTpllja

0.'1.

на најма.

I1

)смерЗllзњt:

IIРIIКЉУЧ II IIХ Ilрзваuа
:-:1118<1 11 \1 1.1 118 <1

ље је!1IIОМ 11ресс к}' кружног тока.

,"coмt'rplljcKII

елС \lеНПI

np"K:h)"'IHII X

праваШI .11t ~"flЮ С}

усло8.bl'Н Н )ЗхтеВ II"" а усмер::шања ВОЋIЛЗ која се у.1нвају у КРУЖНII

ток IIЛII се 1 11..'lltвзју

КР)'ЖIЮГ rO"'1I. ТЈ. ООл ",<оеаlЫl ОСТРв.а за ра·}

It}

.1еајll l Ь<: УЛll в.а 1I 11"\.1 1183.
I l зј~ћс УСМСР3 8Зњо: )'.R II 8З 11 111Л 11 8З (с..111 "'"3 4-09/а ОIЮГ пр"

I1pItMCIbY)C се lIа јt'Д1lOтраЧ IIII\l Kp)-Ji(IIIIМ раСКРСlllш.ша inlll
1: 1:1: 1). ооаВС1 11 0 ""'"О је пр..... lнII К )'lIIlсанс КРУЖНll llе D ~ 40 111 11 '
11.111 најlkћu \4CP0.'lUBlliI БРЗIIII :! maJ \ 'ras ~ 60 kшlh.

.10га)

CpeiJIbe yc~epaн.alЫ: (о.:J1I I "'""а 4-09i б ОIlOГ 1 1РII .10ГЗ) ~IОЖС се 11РII
\tС IIIПII " а

"'"P)'",..IIIIM Р3СКРСIIIшзма са 40 > D ~ 21:1 m
60 > ш ц \' rn~ ~ 50 kт!h .

)'lllajвehy мс·

РОЛЗI\НУ бр·""IУ

МltНlI М.1Л1IО УС\II:р,шање (С:IIIК3 4-09/в ОIlOГ IIРШlOга) IIЗ)'
lСТIIО ес пр lI ~lсњ)је 11;1 раскрснltизма Р3Ilга ПП I ПГI I1 сп I Г1П,
11~Чlil tка

D < .10 nl . 11

lIајасћу "СРОЗ3!!ltу БР1 1!lt у шах \' гas

<

5(Ј

kП1lh. Д)'жlt! ш paul:lajaIIoa СУIl РОТ IlО УС МСРСIIII Х B011111 .1( IраКiI ( L v)

11 конструк циј з I\PIIIIC iC.11tK3 4-Q9/ 8 OIlOr прlt.10га, П (}il.1 СЖУ Щ·НIМ
I1pa1l1lJ1lI\t3 13 РП.'l.вајзња npllMaplIIIX ВО1ННХ ТР31\3 Р3 Сl\ РС Il1Щ<' (;:1
I1 ресt: IШIbСМ с зоuраћзјllll Х струј а .
СЩl\а

" ·07: l/JUpllllt' I(Ю':Ж'lln<' 1.:0.106010 дtюmрачне I\РУЖllе рао,р

11з Д80тра ч нltМ "ру.кНItМ p;iС КРС lllшама (т ип

2:2:2:2)

('mЩI! .

1:2:1:2

11 llНl

оБЗI\C1 11О је \tаК~I I ~tа.·щ () усм"'рава н.е у.1 11 11:] 11 11"L11111:1 . оо

.1 ItКOI\aIbt' OCТpll.1 13 ра1.1В:фньс улива и II'ЈЛ ltвз за Вllсlt 0:1 c r~II t:l la
УС \l сранањз в.пlt ла 11

4.1.Ј. }:' Ш!/lll UЈ.Ш6f1

oopaIjellOje

у таЧ IШ 4.4.1. ОFlOГ nplt.1oгa .

У.111 81! ИИ 1.111811 C)~ ПОрС:.'lОСНООIIOГ показатеља ПРСЧНlI"'1I УЈщ 

сане КРУЖИlще ( О ). КЉУЧ НИ елементи mјима се .1ефиltllШУ ОС 1 108·

НН ТIШ08Н (тј. llрехо броја УЛll81111Х трака ТIIП08 И 1 : 1: 1: 1. 1: 1 :1: 1 и
reo~,eТPlijcl(ll еЈlемеllТН уливз 11 11l.111 В3 су осно83 за .1е·

2:1:1:1).

фИНllсањс Тр3је",-торнја 8О1нла 11 kapa",-терtIСТII ЧННХ БР1 НIt а. па тако
ДHP~Кl1IO утнчу на проточ н ост н бсзбеilНОСТ "PY-АСне раСКРСЩlUе.

ГеоМ е"ТрЈlјскн елементи npHJr:.Лo)"l H Or п ра вца стварају п~дуслове
за 06.1 Н КО83ЊС зоне улнва
деај ање

11 H"lJI II83

као и OWIIIWвaњe острва

13 раl

Tomsa.

4.2.3.1.

КОИфlJгураU li је у.н18Н И:<

Као што је .!IСфЮНlС311О )' тачкн

11

4.1.1 .

111 Л II ВИНХ трака

оног ПРlIJlOга. У,111811 у

Кру.tCНИ ко.1080] се ограШl чавају н а једну или две УЛlI вие траке.
Дое улltВ l lС трзке се могу фОРМ I!ратll npoWltpeЊCM једне IIOЗllе тра 
ке !1рикључltОГ l1Р3Ј1Ш"i у

101111

УЛlIВЗ ИЛИ су Н3 ПРИК!ЬУЧНН~I 11ра в

Шl\lа с две ВОЗII(: траке ло с меру н орма.'1зн случај (еЛlIка

4-08

о оог

прюога). Конфнrypauија УII ИОННХ трака Д8О1раЧНIIХ улива ЗЗ0llСII

Сшка

4-09 : ПРIII\.. ЬУ'IIII1I1{ЮfЩII
tш : а

-

/1 ("111(.'/1,'11 .1'С.lII'IЮfШlьа У1ll6а 11

.IШ'\'"(·lI.ltl!1IЩ. б

-

11.1.111-

сpt-дње 11 о -.\l/Il11l11(l.1IЮ.

о.'! УIC)'I1 Н ОГ саnбраhајног оптереl'tења у.тина н расподеле 110 еао

браl'tајННМ СТРУЈама (праlЮ, m:во, .1ес"о) с посебllНМ наГЈуасхом на
IlктеНlнтет лсоих скретања. за Н1.1110 иогуllа је пр"меllа једне Н1.111Blle траке. чнме се ywаЊУЈе иогућност погрешног маневра (тј .
Н :lIl11нањс н1 леве траке кружног КQIlО801З)

4 . 2.3 . 3.

Елементн У.Нlоа и Hl.11tBa

HCJaBIICII O 0.:1 c,.-тепеНII усмераван.а У.1Щt:a

усл ов је .1а 11о.1)'ПрС"'11111К У.ll1l1а ),већан

13

1I

Н"l/IHIIa lIочеТJIII

ШllрllllУ У.1l1вне Т рЗ"'"е "Л"
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Број 50

(Ru+bu)

8. јул 2011.

у крајњсм с.l)'Чзју ,",оже тангнрати спољну ивицу

кружног Па.:!I.'ОНltlCЗ (СЛ Illа. 4-10 овог прилога) .

....._--','.

\
с;;,UIШ

4-10:

Поч~ml'U .1"CIJoe 001UI\08OIЬO ),шм У "Ружни An10«0J.

EnC)' CIIТII УЛlНI3 11 НЗЈЈIIВЗ приказаll!! су у табепн
IIЗЈЈ118118 брзина веhз од улнв не БРЗIIНС (Уј >

Ilplt!10ra.

4-0] ОIЮГ

Vu)

усло..

вљаы.а да IIOJIУП~ НШ( I13Ј1Нва буде веtш 0,1 I1 Q11УПрС'ЧИIIка УJlНЕ\3,
тј.

Ri '" Ru+2.00

т. ПРИ!lolС И8 ста Н.1зрл.нlt Х елемената не нскључу

је обавез), провере ПроХОДНOCПI У.'1 НВЗ и ю,,111В3 схазно чл.

4.3. 1.2.

Ако су ПРОСТОРll8 ОГJlIНlIIчења оштрија иlИlllt зm се изводи реКОII'
СТЈ!УКЦllја нојМIIЊС стандардне вредности "QJlynречIlНка ул ива Н

из"lIIВ3 (та6t'ла

4-0]

овог

4.2.4. E..Te,\leHmU

I1p.Ulora)

",огу се смањитн

33 т_х 2,00 т.

Gшко

4-11: У6.1а.жење nодуж:НUX lIaгu60 np'lКJЪY<llllu праваца lIа
КpyзtCној pacqxHUIIU.

4.2.4.2.

HII8e.~aIfUOlfo.·IHU/1Q к.ружне POCl(PCHIlIfe

По преч нн наГllби и 8итоперење кружног
коловоза

Кру-,«не раскрснице одговарају релативно р38110N терену.
o,:uIOCHO М&ЛIIМ ПО..ђ'1kIlНМ lIагибн.Iotз прссe-tltНХ праваца (т :::; 1,5

'У.), па их треба лоциратм у зони таквих нагиба T~~Ha. однос и о
подуж:и нх II3ft1ба прнкључинх путева или треба подужне наrnбе
путнс ДСQtШ ЦС ублажитн у ЗОНИ кружне рас крсинцс. Попрсчни иа
rиб круж:ног ХОЈ1080за треба да будс yc ... e~H на спољну страну (тј.
IIеГnПlВIIII rlОЈlречи и нагнб), док се alrronepcњc кружног ЈСО,.lОаоза
IIpII~cњyje сам о у изузети'I.\! условима терена кlИЛН ПО.;Ј.)'ЖIШ Х н а

Полазин условн, односно генерална иивелаuнја ICpyЖ ll е рас

"""рсНИЦС: подразумева ублажење Подуж"lIИХ наrnба као што је де
фИllllсано претходним чланом. Нормалан попречин нагиб кружног
lCOЛоаооа- јс 1.50 У. н усмерен је ка спољној IIВИ ЦII, ОДНОСIIО нема
внтопсрсња kU.1QВ0}8 РаЈ1И прилaroђавања нагибу терена нfили нн ·
аелетамв прнкључних праваца.

"Iба прн,:ључннх праваца.

.,

..

.

O< IS1.! 1,5 <I S4,O .... < ISS.1

4.2.4.1 .

ПОДУЖНИ нагиби у подручју кружне

.џ

раскрсннцс

На круж:инм paC""Ji'CНltЦaNB треба лоштоввтн захтев највеtlег
Уб,.lЭЖСЊС ПОД)'ЖIIИХ нarnба ПРИКЉУЧННХ праваца у зоии кру

Жll е раСКРСЮIUС приказано је на С.lIIUН

4-11

овог прнлога. Прсло

ми ЮlвeJlСТС испрсл. OДHOCIIO иза хружне раскрсницс налазе се на

ПРI,блнжиом О..1.стојању

l..OJ1

(тачка

4.1.3.1

овог прилога) 0..1. спо..,.,..

рсзулryјуt'leг II апtба

витоперсњс

КРУАСног ICOЛОВО}8

max itez - 4,0 У• . Лрнмењује се
0""0 њсroае сло!ы~ ивице . Рампе

8итоtlерења

кру..кног JWJiовоза н е смеју у~нти ефнкасно О.18О..1.Њ8вањс. за

шта ј е llсопход.на· кoнтpo.18 слнвања ваде по ЈСО,.lовозиој поврwини

!ЈС ивице кружног ХОЈ101O:Ја. Минималне ВредНОСТИ радијуса )8оБЉС11>Э. пpe.nо.wа HII8e!1CТC СХОДН О тачкн 7.2.1. ПРИ!10га 2 - Траса
UHrp8дClo:HX путева, за .. срола Вllе БРЗllllе упивања (Уц) КПИ И:UJИ-

тујућнх иamба одводњаввЊ8 дуж С ПОЉIIС ивице кружног ХОЈ10ВОза.

8Э.1t.a (Уј) дефинисане су ка основу анаЈtнзс хомогеиости брзниа

постнжу се прнкључнван.ем nв. кpoвacroг нагиба caoбpahaјин це

(тачка

4.3.2.

овог прилога). Тангента вepтнlGll1He кривине у крај 
HBIIUH кружног ЩlОВОза )'1

љеМ случају треба да се заврши на
острво за pauвajaњc И3ll1188 н улио.

У. (слика

4-11 /.

Најповољннји IIнвелацнони услови за кружне раскрснице

на "-ружни ICOЛОВОЗ без внтопе~ња (слнка

4-12 овог ПРЊlОга).

Тан

гс нта вертнкалие ХРИ8Иllе прело ма IIнsслете прнкључ"ог правца

мора битн У оквиру уnиsног н.ли И:t!lИВНОГ ХОЈ10ВОза.

Уб.lажењс ПQ;1УЖНИХ lIarnба раСКРС ll ице до врсд.IIОСТИ

1,5

I(Iшструнсањем струј ннца и/или IIDнструиса lЬСМ днјlЩ)3МВ рез)'n

lNkr ~

овог прилога) 06авезноје на свнм даотраЧНИN

КРУ:«ННМ pacKpc"lluaMa н једнотраЧIIИ:Ч КРУЖНIIМ раСКРСIlИцамз С
ПРСЧникow ynисане "-РУЖllИце D ~ 40 m и/lUlИ највеtlом NеPQiШ-В
ном брзнном

mll

Уrэs ~ БО kmЉ.

Убп8ЖСЊС лодужних нагнба lIа вредности

./.

(с.~НЮI

4-11 /6

1,5'/. < INkr ~ 4,0

овог ПРИ;10га) може се примеиити у условима

llРОСТОРНИХ orpaннчења на јс.а.нотраЧНlIМ кр)'*tlИМ раСlo:pCинuawа
с ~cpoдaBHOM брзином

Vras < 50 kmlb.

Највеtlи подужнн наrnби у зонн кружне раскрсннце (сл И ка

4-11 1.0Il0l" прм.лога) ""J)'3I:ТHO се

"рнмо:њују при ОШтрllМ простор

ИIIМ ограннчен.нма на раскрсницама ФУЮЩIIОНалног р8НПI ПП

1

ПП и СП I ПП с Мерода8НОМ БРЗIIНОМ раскрсннце Vras < 50 kmЉ
и малом аероватноl\oм да I\e се у "ружнON току појавити тереПlа
возила н аутобуси (ТВ + БУС ~ }У. ).

С1иI\Q

4-11:

HajnlНloJblluju Нtt6t'..1аЦUQНU уаиви nрuк..Ь)"lка на кру
1IXl,08CU.

Ж"НIt

8.јул20 ЈЈ .
4.3.

Број

П ррвера npojekТIIM2 ~шењ. кр}'Жне рас",:рс ниuе

ПројСJmi3 решеља

. . ружне

КРУАС IIОМ току (>

раскрсниuе, Од.нОСНО IIримеtыНН

10

у_). будуl'lи ла ЊIlХОва учсстала IIcтoBpeMelt8

појава у нстом пресску кр)'Жиог КQЛовоза ути че на ннво усл)'~.
брзнне кретања возила и ниво сигурносПl са06раћаја. 11pФtО.1НОСТ

c.leMeHТlI IIOllpe'jHOГ п рофила. скryаUИОН QГ н НИ8е.'IЗЦlIОIЮГ Itл3113

кружног КО.;lовоза се проверава за

11роверавзју се са CТ3HOBII Wтa УС,10ва прохО!1НОСТН "'еродаоннх

БУС ) ДУЖИНС

:щла. хомопm ос:т бр11ш а (тз·rка

4.1.3.3

овог 11рнлога)

80-

YlIyтpalUlbC

11

269

50

АВ ( ВВ)

11рсгле,'IIOСТН, Ако IIIIC)' нспуњеНlI дефllНllсанн УСЛОВ I! . Н<.'ОIIJШ1ll13

napa.'1C,1HO

t:peтalbe Т В

(11.111

12.00 т . (слика 4-14161 ОlЮг прttлога).
81

АВ(ВВ)+nA

01

је npoMC l ta 11 /ИЛН ПР l lЛзroђаваlbС 11PIIMCIbCIIIIX пројСКТЈIНХ СJlСМСflа
Лl rюrтре'lIЮГ 11рофШ1З И/ИЛ И ситуаци оног Шlзна.

4.3.1.

Пр08еро nроходНОСnlll крржне раскрснице

за проверу ПРОХОДНОСТI! крУЖIIС р.зСКРСllнце HeonXQi1HO је дс
фlНllсатн меродавна IЮ)кла (таЧЈСЭ

3.4.2.

прн.lога

2-

Траса

83'1-

градских путева) н гран нч не YCllOвe 11100ђeњa ",ансара, односно
8Ожtьe кружиим КОЛОВQ)ОМ Н улнвања Н Н:l1IНВЗња. Провера се
спроводи ЛР II МСIЮ.\I

веРИфНJ((IВЗНОГ лрогра м сroг С Ilспма IIfи.:tн

конструкuијо).! трајеlCТорија lЮ3иnа

HllIl1l1

корншћењем кр и вих МII

HltMa.lllle проходности.
Меро д аВ llа В0 1ила за п роверу !IРОХОДНОСТИ

4 .3. 1.1.

Н:Ј60р меродавног возила за 11PO~PY прохо;шOC"Пl КРУЖltе
р3скрснищ:. однос но проверу MoryhllOCTH 11 услова КРУЖИ()f" крс_
Т311>3 н уIJНвања Н Н1Лнвања ')3в нси 0;1 функционалног ранга пуга

4 .3.1.3.

IIlилн tтpyКI}'Pe саобpahaјН()f" тока. Као меродавно во)ило (слика

4-13

овог прилога) усваја се нзјвеhе возило са мзњнм моryl'lности

ма манеllРЗ за које постоји вероватно"а да "е кориcтиm предметиу
кружиу расqкницу (А8. В8). На раСКРС:llII uзма н а npllCТ)'111111M п у
тевима

loIoryl'le је

примеиити меродавна возила с мањнм захтевима.
'OO' m"/

Q"

-~
ДП

ДП

-'8, 88

-~
ВП

~~

сп

вп

"-8.88

ПО.
(А8, 88 )
ПО.

.... w~ .....

сп

........ " . . nrт

.... """"'

-~~
ПП

_-

( БVС1\, ТВ2)

та меродавllОГ lЮ3ила (А 8.

~""ПlI . 1W.~

rpaIIичнн услов Про:Щ!lНOCТII

1111

фlt 'Јlt чку

ив ицу ко..l0ВОза у зон !! УЛI!8а Itли IIЗJlll ва ( тј. I! В llца коловоза

I! острна

88) од

по

0.20

т . у О.1носу

проходност спољ не kOвтуре за ТВ (н.ли БУС). а за

&eha

возила (А 8 .

8В ) иеродавнаје путања КРНТИЧIIОГ точка., ОДНОСIIО ако преДЊl1 пре
пуст захвата простор Нl83Н спо:ьне И 8 1ше КOnО80З3.. У щютрэчН ......
УЛ НВIIЫ3 И Jnnивниа IlрохОДИоет се п роверава у ус."ЈОВIЈм а lIapanCl1II~

1"82)

ВОЖI ЬС као за кружни

Т1I2

'I'CIO. 'YCIW

( I : 1: 1: 1)

је обезбеl)ење Haj~aњe зашппне шнрине КРliТнчннх тачака гз6аРlt

лоra. Изу.зспlO. ако су оштрија просторна orpаllнчсњ.а. обеэбеђује се

та.

(&УСд

у улнву У t:ружни КОЈЮ803 И InЛlIВУ из ХРУЖ1lОГ 1«I..'t0tl0зa јС!llЮ
траЧIIИХ "l'}'ЖН11X раскрсница

за ра:щвајање ТОk08а). као што је приказано иа СЈ1 11U1' 4-15 oвor "Р"

...,

.

(11111

"'8, 88

~n"

пп

....

~~

ПРОХОДIIОСТ ул ива и Н1 лива

J«L10803 (тачкn 4.3. 1.3. овог

ПРИJlоra) .

~

&УСn,Т8I ,Т8Э)

v-

~

С1111.:а4- ЈЈ: Меродавиа 8ОЗ/L10 зи llро«рЈ' щюходносmll КРУЖIfr!

fX1С1>:рсlllще JQfJUCHO ид фуmщuouаfНог fX1HL'O nреа!Ч
./их nравоца.

4 .3.1.2.

-

ПРО ХОllНОСТ кружног КО110во)а

.rc- ...._

---

1II_-U'C_ 11._ •

Кружни кo.lOВ03 је ос н овни елемент раскрснице којим се
креl'lу ВОЗIL1а с вих саобраћајllИХ струја

(rlpa80,

!teвo и десно) ре_

лативно хомогсним карактериcntчннм брзинама (тачка

4.1.4.

oвor

прилоra). Разликују се услов н проходностн кружног КQЛовоза за

јеДllотраЧllе (ТIl П 1:1: I :1) ЈСаЛаје lIеопходно обе)бедити пролаз јсд
ног мсродавног возила и двотраЧllе (тнпови 2:1:2:1, 2:2:2:2) кру
жне раскрснице када се ВО)И1"13 кре"у паралелно. Гранични условн
провере проходности !<ружног КОЛ080311 за је.;хиотрачне

ЛВОТР3.ЧИС кружне раскрснице
слици

4-14 овог

(2:1:2:1

н

1:: 2:2 :2)

(1: Ј: 1: 1)

и

приказани су на

прилога.

3;:а јепнотрачне КJђ'"Al:He раскрсииl.le Н<>\ЖаЈ1ИО се обезбеђује про
xiUНOC"Т за нajвeha возила (С.1Нка 4-14181 овог при!юra), прн чему је
Мерс::ща8fta крктичиа тачха crюљњс IФIf"I)'pe 8ОЗнna. изуэетно., ако су

Оl1Лpllја просторна orpaюtчења, обезбеђује се пpoщ:tНост спољне
I<Oнтypt"Ја Т8 (или БУС), а 3э већа IЮ3ltла (лв, 88) Мерод3ВIIR је пу
тања. кptmIчног"fOlЧJ(8 (слиха 4-14182 oвor' прltл0Г8), односио ако преп

•

_М_ Ј _

1

.....

С111КО 4-Ј 5: ГраНIIЧН!1 УСЛ(JfJtj npoxoollocmu >'Щ8(1 11 11.1.11180.
4.Ј.2. БРЛlllе у II(ЮР.I"Ijу /(ру:жне рааРСIIIЩf!

Полазнн услов пројектовања i:РУЖНИХ раСКјХ"шща је рела
ТИ8на хомогеност брзнна у СlC11зду с таЧIЮМ

4. Ј.4.

овог

I1pIt.101"a.

3а

.1Iеф иннсање карактери стичних брЗИllа ,,""Оје се kOристс у посту " ")'
провере пројежтног решења. неопходно је стаllј18РДIl1083Т11 траје,,

торије

8O)1t.1a зависно од врсте loIаневра (право. лево 11.111 ,]еСIIО)

н ПРИ"fењеннх пројекпшх елемената i:руж"е раСКРСlllще. детаљ

ннја провера пројеКТIIОГ решења (у мејllОМ npoje .....ry) захтсва 311а
лкзу трајекroрија вози.lа 11 дефиннсање караКТСРИСТ!I'"l1tх БР:IIШЗ.

4.3.2.1. Карактеристнчне трајекторије а0311.'1а

њ" преnytт захвата пpocrop кзван cnoљњe ивнце кружног 1a)I"IОВОЗ8.

за двотрачне кружи е раскрснице (тип 1:2:1:2 или 2:2:2:1:)
проверавају се услови паралелне вожtы ayroвоза (АВ) илн вучног
аоз.а (В8) СПОЉНИN делом. а путннчког аутомоБИЈЈа (ПА) унутра
шњиJtolllе.'IОМ кружн{)г 1«1..'1ОВО38 (с.1нха 4-Ј4/БЈ овог прклога). uло

ololoryl'la88

прнхватљнву проХОДЈIОСТ за највећн број kp)'ЖНих рас

крсница . На раскрсницама где се очекује ре.'Iативно внсока КОII
цeнтpaL1Нja во)ила веl'lих димеН1ИЈа

(Tepe1lia

8О"3ила. аутобусн) у

КараJn"qJнстнчне трајекroрије ВO)IUJa !l.ефинншу се за ТОIЮ8е
11р3ВО, лево н .аесио IIЗ свих прнкључн.их праааца ако је

118j\l31t.e

одстојање осовние возила од ивице кonовоза )..""3.0 ШТО је прика13НО
118 слнци 4-16 овог при.'1Ога. TpajekТOpHje возила се anpoKcНl.oIIIpajy
са пет каРаЈСТеристнчннх ПQПУП~IIНКВ

(Rn.

п

- 1- 5)

а IC3раlt..'Тeр"

стнчни полупречНlIWl су ОСИ08 за дефииисање караlCТерllСТИЧНИХ
бр1ина (слика 4-16 oaor ПРИ_'10ra).

Гiiiiс!Ш!S. ;

Број 50
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,1

..'
••"\ \.'.:t-...,...... ••••

А.

због !l.I IСЮИТ II ИУlIтета "ретања
СПОЉll3 11ре глеДltOст је

о-

таЧКII

оо·
o0'!f _" ...... ......
......... ....:
А . ..;,...
t .....

.... r
Ј!

•••••••••••1.

,.so-;

ОО

: ~~
•

~

о •• : . .

.•····Ј····
• •

RI

1.so".

R3

- 1,2,3,4,5

прсг.lеДIlОСТ

T3""Ot)c захтева.nз се обез6еЗII ТЗI . уи)'трашња
KPYA\!Jf' раСКРСlllще да 611 се осиry Р3!1O СфllК3СНО '•

СН!)'рИО Kpeт3.њt' С·8I1Х troplIСИlltca. На крУЖИ I !М раскрсницама не·

ма С ВСТЛQCне СII ГН!JJiюаш!је. а IlрllОрlПСТ щ)Олзска (знак обрнути

4.3.3.1. ПреГ,1еЗIlОСТ за 10:lИ,18 која се у:lltвају
Улиаање IOзила у КР)'ЖИИ ток.

··
I~

Ip)

ОIlOГ 11рl!.;10га. C.1o-..кеll()(.'Т маневара у подручј у

Траса вallrpa.1lcKI!X nyтell:J .

'

.

113 КРУЖIIIIМ раС':РСШЩ3\1а

ЗМ3'l зјнз, гр31'i11'11t11 усnOlНl "рсма

троугао) 1I.\t3j y В01 IU1a)' КРУ'АШО.ч: ТО"'У. Доњу границу npc.1cтaR!toa
дужlШ:! ]3}'ставнс p z прсгле.1I1ОС'Т1I према ТЗ'IКН 4.1 . 11рIIJIOга 2 -

<

••••••

\Чтr
\
·• ,

л

000

2.2. 1. " 3.5.].

IloceOHO

КРУЖНf' Ј1!1еКЈ1Сlllше

~ ~., ........ ~

ОО

Уn =';127 Rn (Јн 't

2011.

4.3.3. I1ре.г.lеднО(:," у "РЈ'жно} роа/К'IIIЩU

:LЊ

,...

:.:

8.јул

уu=у,=
УЈ =У3

f(Rt.'R .lp )

= f

(А,1.Јд .lр)

IIpll

Чf'му

IlpltOpllTeT IIM3 IOзи

ло У "РУЖНО)! ТО).'У. k.!ъуч ни је Malleнap " а кружн и" раскрсиицама
(слика 4-18 овог IlpIL10гa),

У. - У., - , (А""'а.lр)

4-/6: Tpoje~'тOPlJje ЩХЈ.,аско 8О]и7й КIЮЈ А:РУЖII)' POC~'JXm(1(" u Iшракmер"сmIlЧlf/1 no,1уnречНIIЧU (Rn).

СJIIКО

4,],2.2.

Каражтернстичне брзине

Дефинисане тpajCkТOpн:je вmнла н корактерНСТИ'IН Ц пonynреч-

киии "нне основу за ynрђимlЬe каракгеРНC'rnЧННХ 6рзина. одноено )':швнс брзине

(Vu),

")ЛИIИС брзин е (Уј) н брзине у кpyry (п).

КОН С1'рyкuијом трајСkТOрија возила за све УnН lн е правце н дефинисаљем х:аp;u:тepНСТIIЧННХ "о.lyn~НЮGl одређују се аpaкtq) и-

С'ТИ Ч НС брll1не кружие раскрснице као функција IC8раlCТCJlНСТНЧНor
по.1УПpt:ЧННка кривине (Rл ), нормалног (ра.!1ИјашIOГ) meф нцијеита
треl ЬЗ (rr) н пorтрсчног нзгнба (Ip) прнменом .!1Ијаrрама на сл ици

4- 17 овог прилога. Mepc:uaBlla

Bpe.!tНocт попречног нarnба је Haj~hH

попреч llН Harн6 у подручју карактериcntчног rю.1упрсчюtка; 1'0 је

попреч ии налlб кружиог 1ID1I0В033. Стога су 1I'011C1'P)'НC3H C' крн ве на

, .. 5

прююжеllо.\I дијагра.... у за noпречне нarnбе

h _ I .10.

11

+ 4.0 о;.. C~ брзиие У:lIIвања.. Н3.I1 11ва ња

Уј.

\ 'k) за

све пр" кључне п рице

у cnаду с тачоом

- 4,0 % . • 2,5 %. + 2.5 ".
Itли кружног ":ретања (Vu,

4.1.4. о вог прнпога. Ако тај успов није IIСПУЊСИ.

пре.а.ч:етиог y.1Itвa (ул нвиа брз!!на Уц 1. дужlша заустаll lЮ Г пута
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4.3.3.2.

"
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Прегледност у кру.ноы току

8ооЊ1а која се креl\у ICpУЖН II М t.n1IО8000М морају IIMtml СЛО
бодну визуру IlрегnедиоC"nl ка IЮзилу IlcnpelI себе. као 11 Moryh.

y,,(kмIIt)

иост опажања ниске прспреto:е на

080(

..-ружно,..

ко.'Ю80]У (с.1И ка

пРltлоra) .

'
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'70
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d 1);
- IOзн!су 1 које Cf' крсће ""РУ'..кIIНМ troлОВOЗQм (БРll11lа у кру'
жном TOI<)' Vk. ДУЖ lш а заустаВIIОГ l1ута d2);
- Т8'!"Н МOI)'ће Щ1ИЗllје са оба 8031L13.
Дуж"Н:! пуга. d l , MHnClln d2 јслнзкз је ДУЖIIН" заустаВIIС
npef:1eilllOCТK PzI. O.1HOCIIO РЙ У С""1аду с тз'll.:oМ 4. 1. прилога 2
- Траса B3Hrpa.ltCKHX ПУТСIla. ФоРМltp<lНf' 3QHf' лрсrnе,)ностн (С.ЛII
ка 4-18 овог лрмоra) морају 6НПI ослобођене СВИХ IIрепрека које
ометају визуре возача (тачка 3.$. 1. овог I1РКЛОга) .

.

... ,

20

8 013'1 воонла юје се улива у "1>ужнн 1'Ок мора I'M~lj обезбе·

~IIY слООо.!lllУ ВI!З}'РУ прс mещtОСТlI (CJlII).-а 4-18 ОIЮС' IСРllлога) "",,;
- ВОЗИ.~У I rroje се УЛ II&;) у ":РУЖIIН ТОК непосредно испред

IJ18N1I8JIМO 'I*W t

.." ...
•."

~

СIUКО 4-/& Ус.1оеu llpez.leдllocmu - F'UfЮЉС возrl,lйу КРУЖIIU ток.

да буду релати вн о жо",~не

tpc6a

нCOIUO,1НО је пpow еи итм пројекrnе елем енте кружне раскрснице.
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'-з 1 ,10.

. :.:.:т"

Ip • + 2,5%
I • - 2.5~
Ip •
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1
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,..;;,"

+ ",О'!.
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Сmка 4-17: Лu}агра,,:ю дефUIIUCOIЬе lШ[ЮЮ7Iерщ:mllЧНIU 6p1U1Ю (Уп).

С.лUl(О 4-19: Ус.,'овu flpei'-ledllocmu - tЮ)1L10 У кр)'ж1tй\l току.

4-19

ГЛiiсшш. I

8. јул 2011.

ДужНlНt "ута d ј еднака је дуж НИК зауставис прегледности pz
за БР11111 У \ ' k У СlUl3.!lу С ТЗЧkOМ 4. 1. (IРНnОrз 2 - Траса вангралСI(НХ
путс ва. Формираl13 зо на IIрсrnедности (слика

4- 19

А ко се "ружна раСlфCllllUа форм нра у Јес.:)'. ВРС!1НОСТИ 6срме пре
глеДllОСТ Н су према та'!l,"

4.2.

прилога

2-

Траса ванградскнх пу

тева, с ТИМ што ј е J.lqю;J8ВН8 О.'l.говарај ућа карактерИСТI!'Iна брзина

:

,

I•

t'М8

',: - -6""-

""!!9!!М

' '':=''~

у.1Нван.а. И)Л llвања 11.1 Н вожње кружИНN .:Q:IОВОЗОМ (у cnuy с та'!
.."ОМ

4.3.2.2.
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ОВОГ прилога)

мора бити ослобођен а свих препрека које ометај у визуру вооача.

Број

O IlOГ прюога).

4.4.

Обпн .. ова lЫ остр . а за каналнс аlbl!

к.Ш3.1I1сањс кружн е раскрснице подразумева. поред кружног

Стика

4-2/:

06.'UI\O&1Ibl

ивица I<ру.жнаг l«l.'I08OJQ .

I1О..1СОIIII"3. н острва за разлвајање сynparnО усмерених rolФва у
зони уmјва н Н11IИва. Осl108НИ усл о ви 'Ја те е.lсменте 11рнказанн су

у "pe'ГXOдlНfM поrnаВЉl\ма, уlt;ъучуј уl!:н и reoметрнју ПРНКЉУЧННХ
праваца.

4.4.1. оа1m.:(Ј6иње острва за раздвајање ): 1/Iво и 'й1ива

Поарwина КРУЖ'lOг подеоника се затрааљује. НИСКО зеленило
и/илн В IIЗУСЈ1не домнианте у центру кру-..кног подес 'l ика (нпр. вн
соко зеl1еННЈ10) Дозво.:ъе н о је само аЈ..""О не улазн у обвојн нцу лини

ја внзура прегледностн возила у кружном току (тачка 4.Ј.3.2. овог
прилога). ВизуеnrlС домн и аита у цектру кружног лодео нн К8t п ози
тивно yrнчс јlа саnrедљнвост целе ловрши нске раСКрсllице и внзу

Qбл,rкоиаrье острва за ра:щвајање улива и излива у/из кру

сnrю Иllфор:-.rнwе ВО18че о ди с континуитету кретаља.

жног тока УСЛО8.!ьеио ј е стсrrСIЮМ YC!l(cpaвaњa ВОlн:Ј8 у СЈ(;lаду с
ци

4 .2.3.2. о вог пр,шо,·а. Ти.rска решсња приказаиа су на слн
4-20 о вог при,тога. Оиа lt чења острва су као на кружном поде

4.5.

тачком

Поtе6ни елеме нтн ..-ру-...ше рас"-рсниuе

tl1ЛИва с у као и спољне НВlще

КР)'Жllе р3Скрснице захтевају другачије елеме нте и опрем у

овог прилога). П о врwина острва се

I'it:ГO раскрсннце са п ресецањем са06рal\aјннх струја буду"н да се

затрављује ; ако је укупиа п оаршина острва мања од 20 m~ прнме

радн о суштииски РU1И Ч КТОМ шнцепту вођења саобраћајних та

онику. а с пољие Itвице ул ива или

круж-н ог коловоза (тачка

4.4.2.

њују се елеlolСИТИ за поплочавање или ситна kOUk3 на це..l0ј поар

кова. У спецнфн'IИИМ програмски м услоаима нlили пр:х:ториим
ограничењн м а јавља се 11 потреба за посебним е..те!l(ектима изван
стандардних, хојИ)lа се испуњавају специфнчии програмски усло

шиии .

ан и/илн решење. при..,aroђава спсuнфнчним просторинм ограни
чењима локације кружне раскрсиице.

4.' . Ј . И"Јд80јеllU ',:Q1ОЮЗ за десна скре",ања
Издвојеннм КОЛОВО1ОМ за десна схретања повећава се пропу
сна мо!'! кружне раскрсн ице, с м аљује олтерећење кру-.кн ог КОЛ О80за и иtlДНреl(Пj О п оаећааа сигурност саобраЈ\аја. То решеlье се при

мењује и на прикључним правцима са по трн возне траке по см еру
када се крајња десна трака наставља у посебан коловоз, а У1lИВН у
ХРУ-'«:НИ коловоз своде на стандардно реше ње са по две ул ивн с тра

Јее. ТаkOђе, издвојен коловоз за десна скретања примењује се Језда
cyceДНlI улив н нзлив заклалају оштар угао и/или су међуодсто

ј ања улиаа и Н]лнва различита. Стандардни елементн ИздВОјеног

•

•I
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.
I!
ј

!
I

.~

"" 1

"

~
З

2

•

,

!
I

ј

,

колоlOза за десна Ck"peTaњa на кружној раскрс ни цн ПРИК3.]8IIИ су
на слнuн 4-22 овог прилога. Днреr.-ntо Н1.Пвајање де с них скрета

ња, О..1НОСНО без ДQДantе маИИПУJlat1f8не траке (tm) могућеје акоје
у.1НВ с мерола8НО1ol брзнном ПРИКЉУЧk1! Уrзs ::: 60 km.Ih.

i
(4,.50)

c....'-''-~:..... .

вази-tа

2-

средље

r--:: ...

124-

t::, ",...... ... -

.~

CTUIo:a 4- 20: 06.Ш":OIOleе ocmptJQ :Ја раэдеајаlbl! Ј.тива и и:lШМ:

- .\lw;ruиа.,но ус/иеравање

. . . 1,00

...:.-~:i..

R,

3 - мини

.IIатно.

2:1.00 (ILOO)

4.4. 2. Q6.ти!«Жаlbf! ивица кру.жног ка.1060Ја
П олупречиик круж и ог подеоннка

(Rkp)

-- .~ --

иа раскрсииuaма

ааИf1>адСке пyrnе мреже д нм ензнонише се сходио тачкн

...

4.2.2.1 .

овог прил ога. Ивнце кружиог кол овоза п рема кружном подеоин

КУ обл Н КУЈ У се прим еиом еле м е и ата другачиј е структуре ( нпр . еле
менти за п оnлочавање, С Иniа коц ка). уз форwирање оивичења Пре
ма СЈ1ИЦИ

4-2 1 ОlOг

п рилога . уз спољиу ивнцу хружног lCOЛоlOза

треба примеикти додат'ј е поnnочаие траке ш нрн не 0.2.5 - 0.30 m у
раани lCDЛоlO1a; ш ириие банки на и попречиог нагнба је у складу с
тачком 5. 1.2. прилога
b - I ,ООm .

2-

Траса аанградских пугева. апс. ми и имум

СлиlШ

4·22: И1Jдfojени кn.тosoз за десна скре",ања на кру.жној рас_
крсници.

Број 50
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4.$.1. Ј'НДII/ npt'tюЈ)' ЮIIII "ружне fЮCА:fКlllще
Ila 81lНIТI3.I.1СКИМ IIУН:ИIIМ3 у ск..ll1Јtу с T<I'II>.-OM 6.1.2.2. IIpo..1o.
ФуН"lllюн а.~ 1I3 к..13СllфНК3Шlја П УТС в.3. појзв:ъ)'је се Л IIНllј .

111 I CKII

I1рнградСКl1 саобраhај аутобуса на сабllРIНI ... 11)'Тt'ВН"Ш (С П ) уз

MOI)'fI l tOCТl I појаве ,Ш веЈН !!М (8 Л ) 11 II pll(:"J)'IIItIIM IIYТCBI I ~la

( 1'11'1 ).

Њюю~ стаја.'1 НШr.l 0611'1110 су У зонам а 1I0ВрШIIIIСКНХ расt:pCница

с -с]

када је потребно 11 1oIoryhe оОеlб!:ДIIТ1t ПСlll3ЧКС КОМ УltIIК311нјс дol
од СЈзјалншта.

Ctaј;lJIIIШТ~ П РИГРа.!Ј Сi>:ОГ Л llIIнјског аутобуса 113 RaIIгpa..1CIOHI
I' )'ТСКIIма ЛОЦll ра се 'nЗ крy.t.: ш: раСКрСIIIШС са СЛС М С I IТIIМ3 ЛСфll'
lН,саШf:Ч"3 (:Л I ЩII

овог rтpЊ10гa . Ако није М ОI-уће ПРИ.\dС

4·23/81

'IОМ МIIIIН~IЗЈ1IIIIХ вреДН ОСТil форМllратl1 стајзлнште аутобуса ус.1е.1

...

IIIЮСТОРН I I Х ограllll'јСња. изузетно се MOI)' np\I\lCltltTII елемеНТII
зефllНIIС3Н11 на СЛIЩН

4-231. 2 овог ПРll.'lОlll.

•

Аутобуско сто.ја.'1l1ште испред t.-р)'Жн с раСl\рсюще ј е у су..ооу
с потребама У.111вања I!I01нла у кружЮI ток, па се

nplJMCIbyje

само

5

ако су OlllТpllja просторна Оf1'aНнчеlЬ8 нlH,1 H ако се Н)8Од и ~I\OH·
струкиllја и/ил и ако су ItI IП II'1ИВ I IИ тot."OBII пyrиш:а који пресепа

I

ју " а IIOn ре'IИУ ЛlШI~У. па се примењује КЗ}"1СТ11O на раСКРСIIИLI3М3

пп

IIП IL'IИ СУ

I

К.ЪY'lка

11

пп . а услов је ла је МСРО.lаЯllа БРЗIШ3 при

I

" ras :$ SO kmIh.

С1IIКII 4·1-1: Г1еIlЮЧКС 11/,o11 6ШIIlк,1IIСnЩ'{ке (·mџзе у mх)ручiу (ЮН

..paik,.:e "РЈ'.жне рйСКРС"'ЩI!.
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4,6. h:р)"...ш е р ас "Р(' I\ице 8е.lИ"ОГ I'РСЧIII\ "II

.1

g;

..

.L

~

Q

КРУЖIIС: ~"'-PC"HЦC 1tCЛllIiOГ Пре'lНlјка ( О

::: 70

ПI ) " рнм ењују

се сn:о.со "а paC"'-РСlllщама највнших функционал ни х РЗН ГОllа (Д ПЈ

Д П , евеН1}'МНО дrvвп) или као саставин елемент деНН8е..lиса\ IС
кружн с раСКРСIIIЩС . О ll е су унек ч~uорокракс раскрснице . Возила

-

02

у КРУАШО).! току
се УЛll вај у.

а.

1I.\.Iajy

I1pllOpllTCТ пролаза у о:шосу

4.6. 1.

ОсН061111 npojl!A:mlfll ус,1(ЖU

118 IIOOIL'Ia

,,'Ојз

Овај тип tcpy"&ие раскрсннце ФYlIКЦIIОll llwе с
lL'IIПaJЬa на ..100ИИЦlI ""р)'Жног КОЈ10ВО33, Ј3 шта је

'~--"'-"-"I"reJol
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беДI ПИ ДОВОЉJt У ч и сту Д)'ЖIIНУ (СЛ/Ј ка

4-25

MalleepoM "ре_
HCOIIX(UttO обе,

овог npII.10гa).
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Сmш

4·13:

Сmаја111111mе ЛllllllјСКU.'f арnоб)"со: а

- 1110 11 б -

испред

~'-р)'ж:" е РОСКРС UlЩ {'.

П еш аЧ КII пре.'1а3I!. у ск.'Iаду с таЧ1Ю.1.t 4.5.3. овог ПРlfЛОга, МИ
Юlмалllе су ШИРИ ll е 2,00 т. Ако се радll о lIитеНЗИВНI!је).! јаВlIOМ

IIPHf1)a.1CI(OM

llревођ'

(> 20

ayro6y<:а!вршно).! часу УIC)'ПlЈО на рас

КРСIllIUН) ПРlIмењује се О.1говарајуl'lи гралСКlI тип "-ружне раскр

сиице ( п оrnавље

5-

ТеХIIИ'IК3 упyrcтвa

33

l1Iюјектовањс поаРШIШ

СКИХ раскрсиица у градовима). Перонн се изводс цел ом дужино).!

стајалишта

L

(слика

4-23

овог прилога) . са оба&е'JIIОМ заШТКТQм

ПУТIIИка од вреNе и ск нх услова и д имензиј ама као на ПОВР Ш ИИСКИЈоI
раСIipcИlщ&.I.tD са пресеЦЗIЬС'),! саобраћајнНА струја (та .. ка

3.5.9.

овог 11РIlЛОга).
4.5.3. П~UШЦIIII 6ШIUlџuсmu у зони iip)'ЖIII! fЮCкрснице

П~шaull нlllЛll БИЦИkm lС'Т11 се ја&.'1.ају

Ca.\lO у

посебним усло

C'UI«J 4-15: OcНQtJHU

n/Ю)с",.-mни }'СЛotIи Ја круж:не
npcl1.,umQIbl!.\' сао6раћајних nI01iDtIi1.

вима 8Знгра.;хских nyrcвa у прнгрl.'lСlЮ.1.t попручју и воде се изваи

1[0.108033 с једне С1Ј)3 11 е I18Hf1)&i1CКOf пута С мннима.;lНОМ ш ирниом
2,50 m (2,25 т), па се и попречltll npe.'IIDH IIpc:КO упнвнoIlI),IIНВ

оп

paC"fJCIIUI/{!

с

Број улнвнн."( тр3П бlt1l0 ко(" прнк.'ЬУ"ног правца се огранн
иа највише пве, док су две &озне траке кр)'Жног 1CO.10803a или

IШХ трака Kpy.iКHe раскрсинu~ такођс обезбеђују једнострано (сли·

..ана

ка

са эначајннм саобраl'lајним onтepeheЊCM највише трн возне траке .

4-24

ОIlOГ ПРК.;1!.>Га). Ако су Н~ИЈнвннји ТOWBH пешan иЈК.1Н

БIlЦИtU!IIС1"8 (више од
на би.'10

1(0)1

100

пешака. мlн.1H б llЦикnиста у вршном часу

прелазу), примењујс се О.lГOварајуl'lи f1'3.'Iски тип КРУ

:сне paCКPCHHU~ (nornaвљe

5-

ТСХНlIЧtca ynyтC1Ћl Ја пројекroвањс

II0ВРШИIIСККХ раскрснfШВ у градовима).

Шнрина IIOJННХ трака 1tP)'IНOГ 1D-1080]3 је 3.50-3,75 т: претход
ие шнрине укључују н потребна проwирења 8ОЗIIII.X трака, као и

ивичне линије од 0,20 т. En~мектн НИ8е.l8ЦНОIIОГ плана су као
иа nPCТXQ.!lllHN ТllПО8ИМ8 кружltнх

paclCpClIHU3

(твчЈ(3

4.2.4.

"

ОВОГ

8.јул

Б р ој

2011.

пршюга). Пројектна решења се проверавај у КЗ0 ШТО је yrврђеtto у
110rnав:ъу

ванградСКИХ

11

50
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градскнх деоница, параметри ОСIIСПы,'њв подnежу

реЈТевантној теХ lIичкој 11 зв,,:онској регулаТIIВИ за ту област. Ако се

4.3. овог прилога.

УЛНВН 11 II1Jl1tfllt се раздвајају 11 МЗloЮIМ3ЛИQ усмеравају уз
обезбеђеље ,101ЮЉI I С ДYAo:нtlC странице острва према "ружНо.... КО
!lOlIOзу. ПРllJ>lсњује се ca~1O једl13

1103/13 трака

т! Ј10ВРIIJllllској раСКрсШIIIII Н8.1ВЗС" 11С"шаUII. бltЩllC.lllСПI н јавни
преи~УЈ, обаНС3110 се

0113 .'<Iopa ОСВе"ТЛlIТI!.

за НЗЈIНВ чиме се с.ч:а·

њуј е ВС:РОВа'пюhа кuнфЈJIIК:Јта у IfЗЛIIJl.i1IbУ "Ј КРУЖНQI

IО!(iI 11 Роl.J

врставају се са06раћајнс стр}је на кр)'ЖIЮМ IЮЛО НОЗУ. Две 111..1H811C
возltс Ч'ш,с IIPlt:o.tClbyj y се у комбlНlЗШlјlt са ТРII

110111(:

траке

113

КРУ''''IЮМ 1\О.10В01У Iltl::Ш је ~IOI]-'fie ХОР llЗОtГfаЛIЮМ СII Пt<Ll ltJа l\llјо.\,

yCMCP"TIIII1.11IBIIC

токове на крајљу

IЮ1Ну тpat.1' "ру.ЮIO'"

iICCllY

1\0-

ловоза .

Пуша опрема, ЮЮ што су: CIlf)'pIIOCIIC" OI-PllдC. с.\tерока:щ н
С)1. ПО~lСЖУ рслев.аНПЈОј техШI 'lкој It законској регуmШ l lIН 111 1)'
оБЈ1аст С3 OCIIOIlIlItM цнљем Уll3l1ређења безбе.ilIЈОстlt 11 проточно
ClII rlУТI ЮГ свобраћаја. Пројекат гс опреме ј е еаставни део пројеп
не i10К)'~lе lпаl.щје. као што су то It 11ројек гв одвозњав.ања. 11<:јЗI:I
ЖIЮГ уреl)eња и сл.

ПројС"'НII

CJICNCHnt 11 облИl<"ОВ31bl' улива 11 ШЛ ll ва дати су на
4-26 ОВОГ nplI!lOra. за IIPHKЉY'нtc правце са две 11 је;1.II 0М 80ЗНОМ трако.l.l У OCHOBHO.\t профилу, 11 то за типско решење са једно ...
СЛИЦlt

прилог

IIЗЛIIВIIОМ Tpaкo~ .

=;:~~~~~~:t:::~

~~1rU

~~A-r"i'.~
/;~

: f :3

':.

____________ __

~A~

] . ДЕНИВЕЛНСАНЕ

'.'

~
~
<

__·

__

РАСКРСН ~ЩЕ ВдНГРАДСКИХ ПУТЕВА

ТеХllliЧl'а yrI YТCTв.a за

't. ' :'

4

J1pojCt(T08llIbC

,]еШIВС.'ltса llll." раскр

OCIIOI!IIII .'lOIo.)·~ICIIT
rC Xllll'lKC pcf)': laTII6e Н3 0013СТII I1pojeKT08llIbI:I 8II l lградеюtх rI YJ·eвa.
1IIСlЮван 113 стаlЮВll ма 11 врСЗIIОСТIIма .:tеФ IIН II С3IЩМ }' ПРНЈ10ГУ 2 Траса 8ll1II""рЦСКItХ путевв. Ова ТСХltllчка УI1У'·СТ811 служс 311 пројек 
товзње објеката (дснивеЛ llсаНl I Х раСКРСНlща) IIOBOI-РllдЊС, pel,"OIIе llltшl. ванградСЮtХ путева су КOIЩШlllра lШ Ю1О

-

СТРУКllије н рехаби.1итацi.tјс.
Упутства су дата у следсt!.ЮI 1I0rnallЉHMa:

]) ОсlЮве за

пројеlo.lOвање;

2) к..1аСНфllкаЦllја дсннвеЛll саН ll Х раскрсница;

3) ПРIIНЦ1I11И
4)
5)
6)
7)

КO~l rтOIIOв.aњa деНJtВСЛ II С3НIIХ раскрсница ;

Гео.\tе-триј сlo.'О оО..'1 II1о.'ОваIЬС 11 DIIMe НJ I1OlillcaIbC;
Уређен.с ПО..1.ручја дсн ивелнсане раСКРСНllце;
Саоб раћајнв 11 пут" в опрема;
Кара",еРН Сn1Ч1ll1 примери.

ВреДНОСП! прој еkLННХ е.;1I:мената
шења ..1СфllllНсаНIIХ у

01111),1

1I

ПРСДЛСУ.iII пројеlrrЮIХ ре

упутст внма формнраЮI су 113

OCIIOIlY

провера 1103110 ДНll амичк и х, конструкт ивннх 11 саобраl'lај IlI1-П СII

Х0Ј10ШКИХ (естстских) КРlIтериј~ш уз

IН,:TOllpe.\ICHO уважавање

зю:reва за МНИlIМУМОМ ЈIНВССПЩИ ОIIII Х упаraња,

Malo.X'HMYMOM

без

беДН ОСТlI 11 ПРОТОЧ II ОСТИ саобраhаја 11 MIIIIIIMYMO.\I е"u.10ШКИХ по
с.1еднц&. Поuпо су то сложе ни н у
ТOPIl"

-

ва "'ОlIтс кста при че ~IУ треба водити рач уна о

10

110(11 )

ео

10("1
I l4WI

N

"'ј

N

• ""

С7llдU

I13BeCllO.\I

смислу Io.·щrrpадик

О ПТllм а.1110 реlllење је у њнхово),l компромису уз

Iшјвећу креant811ОСТ п ројектанта 11 уважава њс сrЈСUИфllЧ НIIХ усло

npaBoBpcMClloj

н 8.'\с 

II НфUpr>l ll!;;tи uп1t најШ II pt: јаllНОСП! с об3И РОМ на то да је
пут јавно добро ,,'Оје се фННВНСllра 113 зајСДННЧКllХ средстава.

KlI<Il"IIUj

p..itIl , (.) .
ЈО

1II..ueBII,

OBIIM

упутств нма оБУХRIIl'lе IШ су решења за деНIIВСЛllсанс

раскрс шtuе I13ван непре кндно I13грађеlЮГ градског ПО!lручја . ТО

4-26: ПlюјеК/IIIIU

C1ClfeHnlll 11 oii~/(Koвalbe ):711611 11 /13.11180 за

I,:РУЖ:III.' PЏCKPCIIIIЦJ!

са

llреlLшmШЬе.I/

сuоораћuјщџ;

3HB'11I ДВ раСКРСНlше у прелазној 1ОIIИ Ю.\lеђу В3HrpaдCКOГ подруч 
ја 11 1I0дручја Ilсrlрекндне изграђенОСП! урбвннх целина подлс;.ку
ТеХНIIЧКНМ упутствн ма ЗII прој еnоваlЬС саобраћај llн ца у гpaдOBII
мз

mm.:ово.

-

ДСII Н ВСЛ llсан е paClo.-р<:IIIIUС. уз уважавање спе Шlфll ЧНIIХ услова

Jlока11lјје 11 саобраћзј llllХ захтева ( м оторни, јав"и !"paдcKII, 6И 11l1 -

5.

САОБРАЋАЈНА И ПУТНА ОПРЕМА

5.1.

IC.'1 I1 СТИЧI\lt. п ешачкlt саобраћај).
Од утврђсних вредностн појСДIIнаЧНlIХ елемената може се 0.'1-

СигнanИЭlIцнјll

СТУПl IТII само вко се теХНIIЧКНМ

ХОРllзонта.1на, BepniK8.'1Ha н ПУТОК:ШIII СИГllалll за llијв пред
мет су посебннх. Тех.ничких упутстава у којимв се јеДИ03llllЧНО

и еКО llOМСКИИ

aHanH1II...\lB

докаж е

олраlUаност другачltј ег решења и Il10.""0 се гар<1lnyје Јахтевани нн во
безбедности, ПРОТОЧНОСТIt 11 заШТllте ЖИВOТllе среДИIIС. као 11 ако је
)'l1Юшак IIltDCCТllUllOltll X средставау складу с пројеnИIIМ 3ахвзтON.

лефllllllШУ СТВНlIарднв решеља за слобоДllе деонице ванградСКИ Х
путева 11 раскрс::нице l!а ЊIIМВ (ЛОВрШIIIIСКС И деНI, lIслнсвне). Због

фикација В311rp3дCKHX пyrева, прилог

тога су у 0811М теХННЧКlIМ упутствима СIIМО 1'1I111В'Iен" e.1eMe1lТlI

ва, као 11 на 3зmll о јавним путеВ II.\IЗ .

Овај документ ее ослан.а на прилог I - ФуИКЦIIОIIЗЛltа класи

2-

Траса 8lllIградеких путс

СIIГН8.'1юацијс који су у днреКТllој везн с грађеВlIIlСКIIМ решењем
lюје;1I1IIlIЧIIIIХ ПОВРШIIIIСКIIХ раскрсlНща (са преССltвњем саобра
ћ ај llllХ струја

«,111

2. ОСНОВЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ

КРУ.+:IIII Х).
На деll Н вeJl ll сан им рас крс н н ц ама се вршн ..1I1 СТРll БУЦl~ а ко

5.1.

Осветљење

П овршинс ке раС КРС lllще 1111 ва н градској

РИСIIIIl'а на же.iЬене правцс кретања, што претпоставља О.'1ређ е нс

лутиој мрежи

у

пр ltlЩИlI У нису осветљене. ОС II М вко н ису У СКlюпу деН И веЈ1 ll са lНt х.

раскрс " иuз н/н.'1н обј еката 111 1,;омеРЦllјал н у е кс плоатацију. Am се
I IОВрШ lI нске рас крс н ице ПР llм е њ}]у у траН1lщlt оној зон и И1м еђу

маl.е вре (усп ореIЫ, убрззње и сл.) и УСlUl зђеио п оlt аш ање

CflltX

уч еС llII ка ус аобраћају. Тај задатак се може успеШ l10 обавнти план
с ки уређе н им грађе ВИ IIСl( lIМ

OCII083.\1a

н уз п оштова lh.C ос н ов них

циљева у реЗЈI Н33Ц1~ И тог грађеВИlI С lo.""ОГ подухвата: MH II HMYM нн 
веСТИЦН ОIIИ Х улага ља, " вјвеl\ а безбедн ост, н ајвеl'lа п роточ н QCТ и
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Гiiас!Ш.!!. ;

Број 50

8.јул

201 1.

JoIIIНlIMYM еко.10U/ IШХ последиuа. То таlCOђс подразумева и 11ОСЛСД-

деННlle..1НUJУ се ПРОТОЧ llе струје главног и сп орсл ног правца. а све

110 поштовање и спровођењеједииcrllсне меТО"]OIюгије 11ројектова

.1р)'ГС струје IIО,"Llежу з.1КО"' IТОСТIINа пројеповања ГЮВРШ НIIСКНХ

'Ьа. бltло да се РМII о деНIIВСЩlсаној раскрсниuи као самосталном
објСkl)' Itл ll као обје,,1)' У саста ву О.1рсђеlIОГ пуПЮГ потеза 'IOВО

раСКptllица .

гpaдlbC " ;ЋI реконструкuије .

КЈ>СНlща приказана је у таЧК11

ДетаЈЫШ ФУН КЦllOнална клаСИфllкација деlllll:!елисаНIIХ раС'

3. 1. овог

IIри.10га .

Ос IЮDe 33 щ)Оје ,,"ТОва~ ДС Нllllо::..lи саН II Х раСJq)CtНЩII заСНlIU '
ЈУ се на IIРННШШУ од ржањз рсжкмз КОllnшуалllllХ

1'0.,:083

Г.13ВtЮг

2. 1.1. Пf1(х:mOfЈНО ОРi'аНlПОЦIIj(/ дc>1II1!Jl!.1/1C"1JНIL"f /Х1С/оifКНlЩО

11 С IЮре.1НОГ правца. То ПО!1Р"'зумева IlезаВIIСl10 вођењ(' r:J3SHor 11

СllOрс,' IЮ Г п равца у различитим rpaђeBIIHCK ll M 11118011\13. чиме се

06:1беђ ује просroplto раздваја!bl КОНфл llКТН ИХ струја. ТЗК811М ~.
шсњем посгижу се 6 11тtllt ефеt>.-ТJI по безбедност IW.«:ње. проточ

IIOCТ са06ра ћаја 1I умзње њ(' 'Н,'ГЗТIIВНIIХ ефеката на животн у окоЛ НII У

,

Када је у пнтањ у бе1~.lНОСТ 8ОЖI~, саобра!'!ајне статисти
ке ПОЈ(3]ују ']3 се простор"им раздвајаll.с м ,,:'О н флн~:тннх саобра.
ћзј"их струја

MOry

у пamуllOСТИ УКЛОННТН П~Сc=-lне тачке и тиме

отклоннти ГЛЗВНlI У1РОШI саобраћај нн х незгода. По~ noact\aњa
бе1бсДI IOCn I . .ilРУПl значајаl' чинилвц у СЈОС П!Јоатацији јесте пове
haIb.c l lропусне мо!'!н. што се без сумње остварује пр"меном де
HIIBe.'IHCaHHX раскрсшша...:'Оје су IIllшеструко ве!'!ег калаШlтста од

ДеШIИС.1 II СЗl lа ЈЮСКрсНIIIЩ обухвата (слика

2-01 01101' ПРIIЛОга)
11 Сllо реЛIIОГ Гlравна IIIIРllкључне pa~lIIe 11 раЗЈlllчнте
Jl()з ие тракс. као 11 O.1Г08l1P:ljy!'!c путне објекте (мостове)

поред гла ЮIQ Г

додатн е
У ШllреМ IIO.lручју раскрсmщс. У TO~ IIO.lручју постојс раЗ.!III'IИТlI
утицај и :

0,1

ТО1101l);lфсКIIХ

11

морфолОШКIIХ

не простора који мора ут"цатн н н а

!l0 СllеШlфичне наме
ca)lo решење. Стога свака лс·

нивелиеана раСкрсНllца има своје спе uифнчности ,,-оје пронзл.3зе
нз програ"'С8СIIХ ус!Това

11

ПросторllИ"" ограничења. уз llrollХОДНОСТ

УlIнф икацнје у lIајШIIРС:М СМИС.1У да

nyrHoj МРС:Жil. што је
ПРОТОЧIIОСТ 11 бе16еДliOСТ са

611

више мо!)'!'!е . обезбедила маКСlIмална

се на

обраћаја Уј МИНIIМlIЗацију еКОЈiOlUКНХ lIослеДIЩ3 .

IIОВРШIIНС КIIХ . Прим е но)! деНН8С..lиса llИХ ра скрсница ПОС"Тltжу се

"

значајни ефе ..-ти у пornе.1У смањен.а загађt"ња otroJIи не. прс све·

1 • главнu правац
2 - слорвднџ правац

га 1ЗТО што су ТОIФВII ICOIIТHH)"aJlH II Н cт~дcтвeHO то"'е много ",ања

("Mllcllja загађивача

(бука, аt"р0з3гађсњс .

11

др . ).

З

Поре.n тих неспорно ПОЗ IП1iВНlIХ ефеката. изrpцњз деllll8("'

- noдручјв UЗЛЏ88

., • подручјв улива

:НIС3НIOI; р:1СКрс: IШ ЩI nQ,1['!B]~eвa н ангажовањс знвчајног просто

$ •

ра 0.1 20 ДО 50 пута вс!,!" простор иеro зз.површинске раскрсшшс).
што ).Э.хтева " одroварајуl'la финанснјска средства. Crora се при

б

дuрекнта рампв

- nonydирвкmна

р8МП8

1· џндupвKтнв ра..,ла

меl!З ТИХ раскрсница може опраадзти саыо на оним пyrnнм IlрВВ

г

tIIlма, где је УКУ " НН пгдс ас!'!и од 12.000 воз ила/дан. и то ако је
"где споре.1НОГ путНОГ правца вс!'!и од 3.000 ВОЗltлаЈдан .

. додатН8 8ОЭНа трака
SI • noдручје пpenлвma

1 . 1 . llрогра .\lСКИ ус."10В Н

Програмски услови "ш проје ....roвање де ШlвелисаllllХ раСКр

СН II ЩI IIВ ванllJЏским путевнма обухватају ФУНlЩlIо налие захте

ве II РССечинх

(yt:PCIIHX) праваца у погледу КOHTHlf}'llТCТa и брзнне
11 типов има деиивели

крет8lьа ВОЗК;1а. полазне CI"8вoвc о врстама

СШIИХ раскрсница. просторној оргаи изаuиј ll ПОдручја, као н меро

.ааВllе IlOlGl]8Тeљe за ' Iроје ..,.овање и КOIITpo.~y проје кпlНХ решења
са стаНОВ l1lита IIНRCCТIIЦItOHHX у.lагања. ПРОПУСllе мо!'!н. бе1бедно
СТII саобраhај а и еКОl10ШКНХ посдедицз.

Закон о ја811ИМ пyrевима,

IlpH.10r 1 -

Функционална

lU1aCH-

ф ll каuнја путева. прилог 2 - Траса в;шгрa.nскн)t nyтesa, прилог Ј Површинске раскрснице 83нградски.х путева. llредстав:ьају ОСIIОВ
"у ').J(QHCКY Н те"IИЧIC)' ре гул ативу ]з IIла Нllрање и пројеlCТQвање
дс ннвеЩIС:ШНJt раСКРСНlща.

у СТУдllји IrOCIНЦСlщнјс пројекта зз новопројеКТОВ3l1е деонице

C,Ul>:a 2·01:

111111 деоннце .."Оје се реКОIIСТРУИШУ на постоје!'!ој МреЖIt формирају
се llрограмски УСЛ О IНI и 11роје ..-тии зa.nатак ЗЗВIIСllO од фа.1е нзраде
llројектне ДQl,-ументацнј е. Пројектни задатак IIредста8.!Ь8 ОС II0811И

ДOК)'!olelfТ уroaюpннх обаве]З нзмеђу ннвеститора н пројектанта

за државнс путеве

11.
I и 11 ре:да, П(),!]JIеже О_1.1"'О88рајућој стручној КОН

троли.

По.1азнн УС,10В за ОlIТИМалну ПРОСТОРIlУ оргаllизаШlју деин
ве.'1 нса'I е paCкpcНlIЦ!" је формнрањс С IIИТСЗllе карте (мана) огра

ничења.. ОсIlОВ за Иlpa.!ly

ror

документа. у ПОЧСТНlIМ фЗ1Вма про

jelCТOвaњa. вс]Зн је за кваmпtт НИфоР~lација о ограничеЊНNа:
прНро..1,ННМ (топографllја. reoтех.иика. к.,има. хндро.l0Пlја. хндро

2. Ј. Ј .

графнја, эоне н уСЛОВ II заШТ1Пе) и cтвopeH IIM ( на", ена IIОВРШlша

Функција у.мрежи

11

На деинвелll саllИМ раскрсницама обавља се 'nОМllllаllТиа ди
стрибуција токова иа
у Т8чки

ОСНQБI11, e.1e.\lCllmll дСНllв(~1/1саllе расцкнuце.

2.1 . ОВОГ

nynloj

мрежи у складу са ставовима ИЗIIC"ПIМ

ПРН,10га . Стога се Оllраадање ]з прнмеllУ деНII-

8eJIисаll ИХ раскрсница НDЛ83 и на iIа.'ЬИНСКIIМ н везним путеВНYlа

Одroварај у!'!ег еаобрahајног omepe:!'!eњa.. Пошто се на 8:)'ТОПУТУ
захтева потпуии ""O IfТllIlYIfttТ саобраћзјllИХ токоав, то ЗIIЗЧН да је
обавезна примена деннве.лисаllНХ раскрсиица lIа тој категорнјн пу
тева. На остали .... пyтt811ма (8ИШетрзчни lIyтtви ( ВП) I двотрачНII

корншhење зем:ьишта, саобраћајиа н инфраcrpуктурна основа.

просторин ПЛQliOВИ). На
IIнчења.

ft""IOBH

је двострука комБН ll ацнја ПРIllUЪУЧюt типа ЈА

18

решење укршта

ја наведеног В II СИНСКОГ раэдвајања УКрсНIIХ правца. У том случају

дефШIIIС311е СIIIIТСЗIIС карте огра

раскрснице .

Олтн~ално функционално решење 6нра се применом еко
HOMCКlUt метода вре.!1Новања К .1 " ПРllмеиом метода вншекрнтерн

jYNCкor вре.1новања.

2.1.3. Сао(}puћuјно onmepeћelЫ

у погл("Ду саобрahајног оптере!'!ења дефllНИса

ног у тa<lJ: 1I 2.1. овог прlIЛОга .
као II Зузетах оо навеДt"НОГ. а када се врши lIеннвenаuија укр
ШТ3Ја rnавног и enope.!tllor правца ( природн е ус.10в.ље иостн). \101)'1'1 је спецнфнчвн тип површннске paCiCpcHHue (тзв. тнп ЈБ). којн

OCIIOBY

су варијаНТllа ре:wења деннве.mlсаllе раскрсннце

3Э.ВНСIIО од система ексллоатаl.lНје укрсних (IIРИК:ЪУЧНlIХ) праваца.
дистрибуцнје саобраЈ\ајних 10коаа н фУНКl.lНона.~IIОГ нивоа са.\(е

путеАI' (П ) дсин~нсанв раскрсница опраВДЗ llа је само када су

IЈСПУњенн

Mo!)'ha

за npojt"""ТOвaњe де инве.л исаних раскрсннца M~po..1aBHa са·
обраћајна onтepe!'!eњa у склlЩ}' су са ДСфНИIIСЗIIН\I у прlt.:Юry

1-

ФУНкUИОН81IНЗ класифнкација &aHrp8дCKHX путева. на нивоу

протока меродаВIIОГ часа, упрђеllа веРНфНКQваIlИ~ .четодама
аllализу н прогиозу саобра!'!ајног оптере!'!ења.

18
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2 - Траса ваИfl)Uскю; путеаа П~ма наведеној теХlIнчхој ре!)'ла.
Т1(ВII. дефИНllсана су o..'lГoкapajyћa to!еродавна 8О31tЛВ 311 КОllttpeТиу
катеroРllју п ута (да.'ыIIс кII •. вe)IIH. саБIlРII II)"Ја ,,"Оја с е морају 06еЈ
бе':Шnl УС.1ОВИ ПРОХОЗIIО(:ТII .

Дефинисањt' мерода,,"ог НО1Ш1З 3а пројекroll:ш,е 1I oU.lI lХОlЮlЬС
e:leMeHaтa .1еIl Н&еЈШСЗ I IIIХ

11 СВСIП)'а.rtНо [10ВРШIIНСКl I Х
1/IBIICII од фуИКl!lIОllaJlиаг Tllna пу_

расКРС llНllа

раеКРСlllща на споредном правцу.

та 11 Q.] )"IССТaJIОСЛI ВОЈltЛа у \lсро.занном часу за l! lIмеЮ IIОН llсзње.

r

2.2.

Кри тер ијум н 1а

npoj t' ...TOB.

...f'

Пројс,,"ТоваЊt: денивелисаних p:IC"-РС:Нllца 06yxll3Тa
ома

IO.)MIL1CKCHIIX

1111") ве

Ыето..13 . 1I 00000[lalGl и проце.:ђ'р3 у ЦI1.'"Ь)' фоР;о.јIl'

р31Ь3 onТIIMa.1HOГ решења Ј3 ПРIlРО.1Н3 и створена ограничења уз

.... HHIIMr,.1

инвестнцноннх улагања (грађењс и ОДРЖ3В3tЬС). ),43I\СII

мум проточ и OCТll и бе)беДIIОСТН са06раћаја 11 м ин им ум ~КО.1ОIШ,ИХ

I lОелсднца. Дефин и сане КР llтеријуме. појединачно 11 CKYf1ll0. треба
У процесу пројеК"t08а ња 11 об.1 Н КОВllња доследно поштоватн. 11 кад
ГО.], је то могуl'lе. IIЗразlmt поједнначним показатељш.ш roји мо!)'
rlОСЛУAlIIТII као релеваllТНlI 113рам-етр" за врсдновање ваРJtјантншо:

решења . ОДС1)'ПаIЬС о.з на6С:деНI!Х кри-reРllјума
06ра"\.lО"",еllO теХI1НЧКIIМ.

жавај ућll

el«)IIO:loICKIIM

.... 0р3 бllТ11 те ..... сљllO

11 об.ll11о."ОВЮIМ :lIIaJtll зама ува

111180 пројеrrз 1I ЗIIO'l3ј )"КРС ЩIХ (ПРIILЪ)"ЧIIIIХ) 11paвaII:t.
1.1. / . }'С.70flи .1QкtЩlljе

ПројеКТО8ање де tlll8еЛ ll са ltll Х РЗСКР'"Нllца почшье lIа ОСIIОИУ
дефннисаЮIХ npoгpa.... cKIIX услова 11 11ројектног задатка за I1ројект~
lювоградље или ре"'ОН СТРУКltllје. бкло даје раеКРСНlща
Сlll1.:а

2..()2:

Cuolipйћajna С.Шlo:а mоцжа 110 дe11ll8t'.11fClJlloj /)lIС"]Х'IIIЩII.

M~Д3BI1a саобраћајна оnтсрећСIbЗ ]а IlројектовзЊ<' ден"
ВСЛIIС311Юl. рзСlo:рсmща раШ'iJ131lоују се

( СЛllка

2-02

110

саобраhaјннм струјама

овог 11РШlOга) с летаЈЫ I ON структуро:.! ПО врстама 60-

(pacKpcl!ll-

цс) cacтaBНlllIeo дt:Olllще 11ута II/кт l ПУТIIOГ питеза. IIЛН 1130ЛОВ311
Ilројекзт pacKpcHllue I(ао посебаll објекат. Избор макро 11 MIIKpo

локаШ lје "30 11 утврђllllЗlье ПРОСјОРIIIIХ односа У"РСIIIIХ (Пр"к.1Ъуч,
IIIIX) праааца мор3 БИТII у СloU1 3ЛУ С ~lepo.:laBIIHM саобр3ћај н Н ... ОП.

T~~ћeњeM н ЊlIX080M Зllачају у "YТIIOj МреЖII. ило је п 0.13 311а ак
ТII ВИОСТ у п ројеlo."ТОваљу ПОВРШНIIСКltх раскрсниua .

Мерозавнн парз:o.lетар за пројектовэн.е деНllве..'Јнсаних рас·

Д~Нllве.Лllеаllа paCкpcHllua мора ла буде саСlе.дљttВ3 е 111 3ВIIОI'

крсюща дефltнllше се у ск.13дУ С проГрамским условима 11 за :пе-

1 1равца (спољашна преl"1lедн ост) Haj.\laIbe с ..'lз.љине c.'IOOo.1l1e пре.
rnеднQCТИ PSGP =6\ ' pc.r' Тај УС.l0В нскључује деон ице r71ЗВНОГ прав

111113 .

811 11 H 'It Н1I800'! )'слу~ !lСИ ИВt!,IЈ И СIiI Н С рас крс нице ( Н УДР ). којн

мора бllТll ~збеђен на HCТO~j HI180Y ( 1lЗузепtO 13 I НН801lllЖII з".-0
је PCIo:OHCrpYKltllja) као н за деон ице нзмеђу раскрсница.

1. Ј .4.

Меродтllll: 6Р'Јllllе у щюјекnшвањ)'

ца с недовољном преl'ЛСДlюшћу н t1>аНIIЧНИ;\l вре.iшостима траСII 
раlЬ3 (тач ка 4.1. оtюг nplI.101"3).

3а УС.l0ве претедност" са crlOpeltHor правца 1а ФУIIIЩ II О'

IIa.'I1II1

Н Il IЮ •.А" 11 •• В" cтallOlll1 у поrnеду пре гледности су, као

ва Г.1ав н ом 11 равиу.

a.'I1I

у фУНКLlllјн

Mepo..taBlle

11

БРЗИllе спореДIIОГ

у Il ројеlo."'ТОвањ.у .'lСНII 8еIТIIС3I1ИХ р3СJriРСltlща по.lа3н е мсро
.13ВНС брз!!!!с су РЗ'IУНСКС БРЗltltt' деошща ( \'гј ) које се С)'стнчу у

[I Р"Вl1а РSsрж6 \' Рsr . за ФУНКЦIIОIIз'л 1II1 ЮI80 •• С· nеНII8СЛllсаllll Х

чвору. а на основу је дкмеЮIЮННСЗlII1 ВСЈШЧIIНI! !1ЈilННЧНII еле ме_

1I0to! "paBUY. важе ye.1f1RH 1tL"фНIIIIСЗНII у ПрН.l0~ 3 _ П ОВР LLIШl с .. е
paeKpcHIIIIC аангралеких 'Iутева .
3бог П РОТОЧIIOСПI 11 бсзбедllОСТИ деН II8е.l иеаних paCKpclll1цa.
број ПРИК:ЪУЧ I IИХ права1tз се ограН ll ч а ва на t1>" (прIIКЉУ'13К). од

ната rlлана 11 ПрофЮ8 укрсннх (прнк:ьучннх ) праваиа. ПРlIм еlЫ 

нн е.1~Ж~НТlI п рој~ктн~ reo~eтpllje У"'-РСНIIХ (n pll)UЬ}"IHIIX) праваца
.1,IIМСll111 0tlll ШУ се н проверавају на основу резу.lтујућllХ B~.1IIOCТII

брзина (\ ' PGP' ОДНОСIIO \/ p~~).
З;r. .1еН Ii8е.lIl сане раскрсюще nефинишу ее .)О;ЩТllе МСРО..1аl'l
нс брз ине Ја 1I0jeДНlle е.лемен1'е Ј3висно 0.1 Тllпа раскрсннце (тачка
$.3. о вог прилога) и КОНUСПШlјс вођеља сotкундар"нх ТО"'О8а. Раз

npojet.,"TIIIIX

.1I l кују се сле.1е h ll с:тучајеВII :

1) ]а изл и ве к )'!Iи ве на щrгезу с КОНТНllуашlИМ протоком

.... сРО.1,авllа је n~jelr."Тlla БРЗ Нll В tVpкO .8 V PГo~) у ПlЦручј~ ИJJlивања
ИЛII УЛllвања (ТЈ . потез с КОllтикуа.1ИИМ "РОТOI:ом). AКOJ~ на ЦС-10М

потезу [ 1 ~.аВllђено ограничеље бр]ии~. пројеlCТна БРЗIIна је једна
ка иајвеtюј дозвољеној БРЗИlI1I (У -- т ах V ).

d

2) 3а епојне рам пf' меро..1:вна је проје ...тна брзииа рампе
(\' .... ). Jroја ззв иеll 0.'1 ФУНlo.iUlOlI8.'1ИОГ "нвоа де ннвеЛllсане раскр
е lт це (таЧКII 3. 1. ОlЮг прнлога). однос и о типа pa!ofne. Де-таљннјн
11P"1(3.1 пр "мен е и t1>аllичне вредности д3'nl еу у п от . 5 ОВIIХ упут

РЗСКРСIIIЩа, кој" пол ра1умева 1I0 ВРШ IIН с ке раС"РС lll ше 113 според-

II QC IIO на четнри (укрштај ). У стан.'Ј,ЗРДНИМ ус.10ИIl!ofа форМllр3ЊЗ
мреже ванградСIШХ путеаа It уз lIоштовање наче.1а х нјераXllјс,,"Ог

устројства .чреже. ( I1Р" ,1 0Г 1 - Ф УIIКШIOIlа.lllа клаСllфllкаll1lја ван
гралСК И Х путева) "апрсд Itane,lеШI ставов" о ОГР:IIIИ·lаеа.њу броја
Г1РIlк.'ЬУЧIIНХ (YKPCIIIIX) rlpallaua се подра1умевају. Кад год се II~
примени наltдеНII ПР"IIЦIlП . посл~днца је ПОlК"ћање броја

YKPCIIllX

(ПР"КЉУЧНlI Х) праваца, па је неоПХОдll О деКОМПОНОВ3ТII такав ЧII()Р
1I фоРМllрати две ИЛИ Вllше деllllВCIlНС3НИХ раСкрсни ца .
Организаuиј а простора и правила pery!lantвc деllИ8СЛиса,,"х
раекрсннца треба да буду оствареиа је.!1Ноставннм •.10ГИ'lIllI'" 11 ПО
м оryћноСТ1Ј УНllФОРМИIIМ Сpellствнмз која су прег.tеДllа и јасна Ја
све корисннке да бн се остварили макснмаЛНII ~~"Т" везаНИ Ја
Проточиост н безбеДIIОСТ саобраl'lаја.

у IIОrn~ДУ еКОЛОШ КII Х захтева, ~ шсње се првеНСТВСIIО [10СТ1lЖС а,зеКВ3ТIIИ'" 11.1а неРСI\НМ и l1pojekТН lIM решеЊlIма која су у

става .

3) з. површине,,~ рас,,-рснице у саст аву n~HI1Be.1I1caHe рас
КРС "Иllе \lеродавне БРЗlIне у сlUlалу с

Ta'IKII 2. 1.4.

ПР llЛ ога

3 - По

110'-1

вршние,,-е раСКРСlllще ваНгра.1.скн х путева.

2. / .5.

ClUIaдY са УСЛОВlIма

11

огра lНlч еIЫ I ~lа . алll н прll

.... еиО~1

неоПЛОДIIII Х

техн нчкнх мера заштнтt' када еу ВреДНОСТI' загађења веће од :ш копрописаНIIХ .

1.1.1. Одсmојuње pиCf(PCltuqa -1..'"Онmрй.1а nристуnа

МepoдmJHa !fOJll.la

ДениltЛllсаllе раСl"pCиице морају обезбедlfТи пролаз свим вр·

ДСllIIвслнсаие раскрснице "Јре6а лowrp;rm та/ф .'13 зa..tlоео.ъе

стама мqюдавних IЮЗlUlа. која c~ као мерозавна дефиииш у 13 про

фуllt(lШОН3!1не захтеве

je..-rоеаIhе појезнннх путних IICJreЗ3

а.111 11 уз уважавање ЈаХТева npoтoчltOCnl 11 без6еднОС"П1 caoбpaJ'Iaјв

1-

(lICOllllua) у clUlaдy с

прклого",

Фу"кцнонална клаСНфНIo.""IIuија ВIIиградСКНХ 11утева и прилогом

<UlUljafba caoбpal\aја на нивоу раскрснице.

YКPC"IL"I[ (прик.'Ь)"IнИJt) праван))

113

мшqю

H1I8O)'.

l1]1о1сђу две ~He

276
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р3СКрсНИ1!е треба oбeзбeдиru деониuе за I<DНТННуитет caoбpalI.aјног
пжа и са.\I НМ nlM успоставlfП1 и ,10Пrчнy везу фунКЦИОНМНИХ 3аХТе
D.1 с,юбpafu:lја н ОРгаЈllr.шције п ростора (нзм,mа површнна) у упщајној
"JQIШ 1I)'1'а. То 1tt3'1И да peryлauиОН11 IL'laн nyra треба да 06ух9311! про

С10Р знanю шири

Q.'l

појаса експропрнјauије. н да УКЉУЧII Н све урба

Наведенн прин ци пи се морају проверавати од н нвоа yrвpђH
вања макро локацнје paCКPCllHue до анализе ПРОХО.1ности IlOједи
Ha'НlHx возила за дефИШlсану reoметрију елеменатз pacKpC-llНuе .
Било да се ради о пројектовању нових раскрсница I!ЛИ о ре
КОIIС"ТрУКUllји, мора се стално 11 ро верав ати бе36еi1 И ОСТ раС hl'СНИ

ItI!сгнчке и rpaђe81tllCKC а"',НElНOC11t у I lеlЮCpCдllОј )ОНИ ПОЈаса I<OIПpO

це у свим фазама израде п ројеtnне документације. Ю!О и приликом

Щ Кilне I11традЈЬС да би се обезбедила oдroиарајућа кот-рола п риступа
1111 ОСlЮ 8tюј пуruој .....режи дрnвних пyreвa 1, QД.НOCHO 11 реда.

техи и чког прегледа и утврђllВ8Њ8 и ултог стања, што је основа за
д06llјање употребllе llOJ80!le пута.

П ОilГfОвање хијерархијског принципа уређења пугне мреже,

Кљ}"i И II елементи који утичу на лројектна решења ј ссу с п ољ

(прН.'IO Г I - Функuион алнз класиф икација ва нградСКЈIХ путева) је

иа и унyrpашња прегле.1IIОСТ деИИВеЈlllсане раскрсиице, брзииа
кретаља иозила кроз раСКРСН IЩ)~ ефикасно оти цање и IIрн жватаље

;:Ш I је од најважНllјнх ЧII1t Н.'1аш!. кoj ll M се обезбеђује :ЈЭ.хтевзни !ЈИ 
fIO УС.lуге н унапређује безбедност саобраћаја.
Минш"а.-1НО O.'lcтojalЬc Н3.\lсђу де К lIвеансаних

13ВIIСН пре свега

03.

раскрс н иuа

усarnашености намене ПОВРШНН! и организа

IlОlIрШИИСк.нх вода с to."О.10ВОза 11 ефикасио одвођење прибрежи иж и
подземних вода.

шф~ ПУПtе мреже (OnТIIMMI1 3 I1риступачност). O.'1IIOCHO 180 пугеве

2.2.4.

са слободном експлоатаЦllјо~ за денн вел н са н е раскрснице ФУНК
ЦlIOll aJIII Of IIИ80а .. А ~ ил и .. В" и з носи 8 km, док за раС Крс llиuе

ФУ Нlщ и о и а.1ИОI" ни воа

..с"

износи

Ниво услуге!t "ропусно .чоћ

За ДСИllвслнсане раскрсниuе ванградс ке пyntе мреже обаве-

5 km, тач t.:a 3.1. овог П рШIOГ8.

1110 се "роверава ниво услуге и про п усие моЬн. Провера подра

На аУТОll уте вим а с: ко.v ер u иј &Л иои еk"С ппоата цнјО.\t HJlj-

Јум ева дефнннсање потребниж показатеља 13 све кор и снике по

I\IJlње Oi1cтoj a Нoe изм еђу деН ИВ eJl и са ННI рас крсница ИЗII ОСИ 10
k m . Anco.1YТHo мииимаmlO одстојање и змеђу ДСll ивелисаlllt)!, рас
Крс Иlща може се применити caN.o изузетно и уз nocdiHo образло
жсњс. ' Јрепоруке су .1uтe на С.1 IЩИ 2-03 овог прнлоra .

поступ ку и критеријум и ма који ће бити лефн и исанн 11осебним

1.1.1.
Ла NИ леИИRелисаиа

испунила заХТt:ве безбедно-

сти. Оllа мора бити:

o.:t ВерИфlllroваи их поступака анал иза које сс

пр и мс њуј у у европским И/ИЛИ ваиевроп скн м земљама уз Кр llТИЧКН
осврт на сличноCПI н разлике кој и прои сти чу И Ј услова одвиј а ња

r.:uu6pahuja.
Посебно је значајно то да се ин и цијално функционално ре

1) бпагов~мено уочеиа;
2) саrnсдљива и схватљи ва:

шеље ден н oenисане раскрсиице (тј. осио виа гсом етрија елеме натэ.
ситуационог план:!.. .1QДУЖИИХ и попречниж профила) провери са

3) rlре.ilе!lиа:

4)

буду юрађена та упутства "ровере. саобраl'lајно .димеЮ IIО llll сање
треба "рш ити иеким

Безбедност

paCto.1>CHHua

IIратећиlol технички м у"утствима зас н ованнJoI на и иостра н им и до
JoIаћ и м саЈнањи м а и експер и м енталним истраЖltвањнма. Док нс

прикладН8 за вожњу, односно проходиа Ј8 МСРОДЗВIIЗ во-

1I\ЛЗ У тoto.")'.

•i

L

I

изврше одroварајуће исправке да би

.

Зависно од фазе израде пројеto.-гие документације, те прове

ре вар"рај у од грубllХ процеиа укупних моryћИОСТII дениве!1исане
paCKpC-НlЩе до ДlIмеНЈII оинсања поједи наЧНlI Х елеме н ата (нпр. по

-треб ll е ДУЖllllе преплитаlt.a. броја трака и з.'шва и ул и ва и сл.).

111

2.2.5.

Ека10шке последице

r

1- :!

:!

11

11

lt'~
i

+
+

I ~ ~ :;!

•

11

се на О llтималан н аЧ I1Н ускладили захтеви саобрahаја са обнмом
инвеСТIЩИОI1ИХ улагаља

' tI

I

стаиовишта пропус н с моћи

Пројектовање деинвел llсане рас крсни це (rюјединаЧ IIO и/И!IИ
у склопу трасе пута) подлеже СВII М проверама и анализама као н

+

слободне деоиице пута у складу са усвој еном Mcтoдo.10fHjOM про

.+
8Ј

ре'1'лативи из области зашnпе ЖИ1Ю11lе средиие.
Лоurro се н а ден и велиса н нм раскрс ии цама обављају сложе·

1111

маllСВР И вожње (успорсње, убрзање и сл . ), Itеолжод.но је 11рора

чу"aтl! загађењв, ПО ра3ЛI!'1НТИМ КРИТСРllј УМН МIl, за реал не услове

:!

ВОЈКље користећ и техннку резулryјућсг п рофила пројектис брзине

.!

Њ . - .. +

11

р

јектовања ваl1ГРадских путева, као It ва жећој заКОИ СЈо."Ој н теХl1 и чкој

+

]Ј

+
8Ј

+
8Ј

N

~

за сваки п оједи начии елемент раскрси и це ( ИЈ.1ИВИ. рам пе, у.l I1 ВИ,
.1еОllнце 1 1реплита l Ь8 н сп.).

1.1.6.

Инвестициона У.1OZО/ЬО

Као н код друrnх f1Iађевииских пројеката, тако н код проје
ката де и ивслнсаних раскрсн ица тежња да се за ми нимум ltивеСТI1-

циоии)!, улагања добије што је могуn'е вишн Kвa.~нтeт l1ројекта н

:!

IIJ

.!

+

+

11

11

+

пројекти их решења, )'1Ubучуј ући трошкове rpaђeњ.a и трошкове
одржавања.

Дсннвenисаие рас,:рсинце су иајсложениј и објеl\iИ на путној

+
8Ј

~ l 1:1-

N

мреJI[И и да заузимају зиачајан простор
ра), па је

GlI

(GlI2

до

10

и в и ше

xelCI"3-

посебног ннтереса дз се у процесу врел:новања вари

јаll l1 l ИХ решеља том пробле м у

nOCBent

п осебна пажња.

За пројехтовање деиивелнсаних рас8tpCница важе исти усло
вн У поrnеду прецизиости нсказнвања трошкова ( прел:рачуи ) за
висно од фазе израле пројектне дОкyNеитauнје као н за С,lобоДне

деоин це ванградскиж пyrева према прило'1'

2-

Траса вангра.дских

путева.

1.3.

Услови примене

Избор ти па денивenисане раскрснице завнси од функuиоиа.,-

110.' раига
с.1ШШ

2·03:

МШIILIlа.'11O одстојање деНlIве.,исонш fЮС""fJCницо

ван<'родсl<ој nутllО) мрежи

110

ПРИIC.ЉУЧЮIХ праваца, услова топ на главном правцу, оп

тcpe~њa прикљ}"iИИХ лравauа, пропусне моћ", эалржаван,а на рас
to."рсници. безбедНОСТII вожње И заузнмања 'Јростора.

8. јул 2011.
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1.J.I. llросmор"а Oi"р(ЩII'lењо
]]росторm! o,-раllllчеlЬ3 З(l npojclmJaaњe !lеJtltВС!IИСЗIШХ рас

Kp<:IIH1La могу б,пн МlOја..:з: пр" родна н створеНII. Ако се p3ћ18rpa
ЈУ "р"ро.:1II3 0f1J3'tII'ICн.a, rlpeвa~O!J,Ho Сс.' морају ЗltаЈ1ИЭltраПI то
пографсlQ, ~еХНlIЧl('d •."НоЈ.pu.:'ОШЩ .'шдроr рафс .... н IUJIIМ1ПСIQ
OI-р3It1IЧења, као

11

ОГЈktllltчсња проистекла IП услова И юна

]:Illlnl-

те Жl,вотне CJ)eZlII Ht, Створеlја ОГР:IНИЧСња об).'Хuтзју Ha!ol~IIY ПО

ВРШlll13 Н КОРllшћење lС'М.'WIШТа. саобраhајн) н "IIфрастр)' •.-тур.,у
ОСНОВ)'

1I

npocтopl'c

rlna'tOlIC

којима се уређује будућн ра3110ј LlJИ'

~1' окру.кења за Malle"" "('РИОД 0.1 20 I'ОДI"ш.
Ос'ЮВШ' 110~'YMCHT t,."Ojll 'греба фоРМI.р.:IТI' у ПО'lетШIМ фаза.
ма 'ГЈрад(' ПроЈСКТНС .:lОКУМС1П8uијс )3 пројсктовањс де н ивелнсаt,е
Р3СКРСНIЩС јесте СИНТС:Јна IaIрта ( план) Of1>aннчсља.. у којој се јед.
IIO)1I8'IНO дефнннwу Ilодручја повољна

)8

будуhу нзградњу. 'јс.З08-

ПОllо:.. на МЛI I пак н~повољна за да.....у rpaђell llllCКY аКТIIВНОС'Т.

110

Из основу тог дoJt:YМeкn предузнмају се даље проје".-ТоlIIтске ак
ТIIВН ОС'ТН у поrnеду ЈIlAОIЮJbl'ња ФУIIКЦНОIIILIIIIIIХ, КОНСТРУКТIIВIIIIХ

11 06n Н IФВНII."( захтева за пројекат деНII8еJlllсанс расt.:росНlЩС.
J t'.1 HIICТBO фУ NI.:JIнј е, КОIIПРУIЩI(ј с н форМ t' (о6лИ":оваlьа)
ОСII081111 је ПОС1)'.1ЗТ у Ilpoje,,;ТOl\ill bY дt:IIIIВt:ЛIIС3ННХ раСКpl:IllЩЗ.

кзо

-==-

-

_
.
-_.
-

У проје",-овању св ю\ rpa!j.eBIIIICKIIX објеката.

1I

1"11a1ICКlI перll (Ш за roјll се пројеКТ)'је 06jct.:aт (lIoвoгpa.!IIb3.
реКОНСТР)'Юlија) љсфllиисаll је у IIPIUIOГY 1 - ФУIlt.:ЦllOllаШI3 1(!lа·
СНфlll(зuкја ванградскмх путева и ПрllЛОГУ

2-

Траса в.aM~CKIIX

2.3.2. КРllтер'1у,IIII )0 U.1fюр д(!НlIВ/!lЩ'Оllе pac"'fX:НlI!/l'
у почeтtlll'-' фвэа'-lЗ КOll uenUlljcl( " x аlllLlllШI решсња треба

УСТ81108КТII који је пре;щог OfПНW3ЛЗII :т oдpel)eIl Y tcaТeropltjy .11:'
водећll рачуна о ФУIIl(UlIона.l I1 I1Ј>1 захтеВII'

ItIlkI1l1caHt pact.:pl:IIMue

10111. н IoI oryhНОСТИ"IВ II0кације (мннимум ИНво."СТIIUИОН НХ улaraња.

нзјвећа безбсзност расКРСlllще, Ilajвeha Пр<ЛОЧlIОСТ УЈ J>l Нl IHIoI)'М
чюшкова КОрНСIIШ(8 н

I.HIIIHIoIYM

еко.l0Шl(IIХ послt:.'1Iща).

Поред ОI1ШТ\IХ 'Еараметара з.а Itзбор OllТlIMIJlHe вaplljallTe lIа-

8сдеllе

треба НJpa]HТII у ,IОВЦУ ,,111:111 lIа ОСIIОВУ

kpllTeplljYMe

11'1-

мер"чкнх показ.атеља да би одЈ1)'I(а о О.1ређСllој l(этеroРllјll раскр'
Cllltue бlillа UIТO ПО)'1даНllја. 11] тог pa3i10l-a 1I0:0IlXO.1I10 је да се на
1l11tюy сваке npojeктa.mct.:1: ф;ue (геиера..ЗИII. нзејllН Н

jeJCal)

-.-_..
;

путева .

f;1aBIIII

про

---

_.-

.- -..

"а О.1гоаарајућ" 'Iа'lIIlI вреднују ваРllјанТlIЗ решен.а н аргу_

:o.t<:trtoВilIlO

ynP.'lll ОПТИМILIIНО

решењс.

"
""-'''' -'-....--~

..

.~,,",-_

1.3.3. А.1ЮРllmџ.1f "pojel\moвoњa OcH1I8t'..111coma раСI\РСНlща
Процес пројектовања ;XH II8e.'IIICallHX pactq)CHltцa IIа IIIIII"РЗдској

l1yт1ioj мре-..кн засннаа се lIа прешnно ynpђeнoj х.нјерархијн процеса:

Q.1

генералног, пpcIФ II..1Cjllor Н maвн(И" проје"ТЗ)ЈО apxнвcwr пројек

та. по ш:roј lЮПIЦН као

11

з.а C'~e ;:JenIlИIIe

Traca.

у М~зn."1nI"'II'

ји IIJX1.ie,,-тонаи.а пyreна..lIефЮfИсане су OCII08Нe 1""IlI.НОСТН процеса,
ДОК је 111 С.ТЈНЦН 2--04 овог "рн:юГl п р"каЗ.lIIа а.1ropит3..чсn СТРУЈо:ту·
ра за генералllll 11 ItiIejllH l1 poje~, при че .... у се C)'IIJТНI ICKH "Iюбl1с .... и
ttpo;tктoвaњa деНII8СЛНСаЈIНХ paC1Cpclllltta рсшааају упр:uю на 1111110)'
,,-oll uenuмje н ф),н)"-uнје којима је посвећсн тај алropита.....
БlП1tа оџукв која се у почeтtlн .... фазама пJXl.iеКТОВЗIЬ3 мора

3. КJlЛСIiФIIКЛUIЈЈЛ ДЕНl IВ ЕЛl1САНlIХ РАСКРСII1ЩА
Пројскrllа рсшења деННВС.11IСI IIIIХ раскрсннца 1aBIICC од Њlt
ХО&е улоrе у IIУТllој мреЖII 1I cltcтeMa 1:t«,lлоатаuнје (слобо.дно ИЛII
комерција.1НО). Због топ су YТBpђeH~ n0.18)lIe претпоставке за
деф lJII нсање ФУ"I(ШIOIlа.1I1НХ Illlвоа .'IСИIl&еЈlItсаИIIХ Р3СКРСШЩ:Ј
спеЦНф ll'lНII 18хтевн 'Ја Q.1гоюрајућа пројеl(ТlШ IЖшен.а.

донетм CUНOCH се на CKcтtM екtnЛО"'lu мје, ОIПМNIЛНО IUстој l.

3.1,

1I

ФУIIКUНОНI_1Н8 ..:ласифн,,:.uнја

IЫ! де НМ lелИСI IIII Ј: раС'''рс:нмца на МЈ)е'"'«" н фун кцкон а.ТЈ НН НК80,
МНННМ3Л II I одстојаlbll .1е ннвелнсанмх расlliJ'Cниuа дефННllса.
на су у таЧl(1I

2.2.2,

овог ПРI\ЛОга н важе н з.а пратеће садржаје,

б llЛО да су то ФУНКUltOН8.IIНII пратећн садржајн, ИЛII садржајн 11
потребе

roPHCHIIKa,

а)' cкnaдy са ставонима II}IICТHM у n pILТ"for)'

ФУНI(ШlO1I8.IIIIа КlllICllфнкацијв вaH'1IIДCKHX Ilyreвa.

1-

ДеННВС,ll1саllе раскрснмце на l'ytНoj ырежи могу се развр
статн

)' OIr:Bltpy чпllр ll ф'јнКUНОllаЈlllа ИllllOO •.А", .. В ", ,_С', " О",
18RIICHO 0.1 ~-aтeroPHjc (фУНI(1II1О113Лllе клаСIl-ФllхаЦllје) )'Кpl:III1Х
IIраваца н MCpo!la8i10r саобраhај Н О I' Ollrepel'teњa (СЈшка 3·01 OНO I·
ПРltлога).

Гласник а
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--

IВI!')нИ

~,

"'"

"'"

8.јул

20 11 .

ФУИКШlOиал и и нивои раскрсница дефинншу се у изради

n:-

нераmюг проје,,;та, када се у варијаltтиltМ решењнма анализирају н

"'"

IЫЈхове мoryће EL<Iријаlшје, а у циљу обезбеђења захтеване проточ
ности. безбеШIOСТlI. еЩlошкltх 11ослед ltц а и укупннх ItнвеСТИЩtО
НlIX У;1агања .

А

С

В

D

D

ЕКСllлоаТlщкоиа 1o:..1аСН фНkооа uнја

ЕКСf1Лоо.nЩIЮllа клаСИфllК3Шlјз деииве.'lисаНlIХ paCKpcHlt1ta
утврђ)је се у генералltом IlpojCICТ)' н IЮред дефинисаног ОПТII!<>Ш.'1-

В

<8п. ОЈ

3.2.

"ОГ КОРI1дора представ..ъаједан од кључltнх резу:rгата рада "а TO~I
.10куме lll)'.

ЗаВIIСJtО од дефllНllCаllОГ система експлоатације глаВttОГ 11

'''''''
"'"

С

""""'"

D

споре.1ног "рааца ра1Лllкују се два ос н овна ти па:

]) деннвслисаltе

раскрснице)3 КOMep tUtja..1HY експлоатаЦltју;

2) деИНвeJlисаll е раскрсltице"].В слобоДItУ експлоатацију
ДснивеЮlCаllС

"'"

paC);PC"ltllC)3

КOMCpuнja!lllY експлоатацију ве-

зују ее 1з. затворени н/или комбинован и систем нannате путарltие
К:1асичноr Тlша. Основни успов за и зградљу тн)( раскрсница ј есте

да се најезном наљ1атиом Mecry 06ухвате сви учесн lt ЦИ у саобра
ћају. тј. ОНН који се искључују

D

11.111

укључују на rnавни (комерци

јалнн) I'paвal!. Фуикционалне шеме

TII)( pacKpcltllUa приказане су у

тачки

4.4. оаог

ПРllлоra.

ДснивеЛllса lt с раскрсн и нс за слободну експлоатацију приме
љуј у се 113 01111104 деловима путне мре-.«е т.е се не иаплаhује пута
Сщка

3-01 ..

ФР"'"Цlюна11m nЩЮII дClll.lJC.11Icalfll.."f раСIо:рсmща.

рииа. IШИ у тзв. отвореиом

elleTeMY

наrшате путарине.

r!le се

пута

р"на наn.лаћује само за транзитни са06раЬај. ФУНКUИОНa!lне шеме
тнх раскрсница пр"каз.аие су у тачки

4.4,

овог пр"лога .

ФУНКШЮН8.111" IIItВO •.А" везује се З8 укрштаје (нрн кључке)
;I3..:ЪННСКltх аУТОllутевз прнб.lИЖНО јеЈ.накнх еКСIUIOВПЩИQ,,"Х ка·

4.

ПNIНЦИПИ КQМ ПОНQВАЊА ДЕ НИВ ЕЛНСАН ИХ

рактеристика. Тај функцион ал ни 1111110 обезбеђује п отпуну контро.
!ЈУ

npllcryna на rnа9НО~

РАС КРСНИЦА

н сп ореДН ОМ правцу н захтева пун програ~

.lеlшвелацнје и просторног К3Н3Лltсања са ком фор ним reoметрнј
С IШМ еле.\lе IIПlма који oмol)lћaв.ajy да се нtперllе везе остваре с

Свака :!CН II BellItCaHa рас"-рсница садржи три ОСН08не f1>упе
ФУЮ,;ЦИОIIЗЛ НИХ e.'lC"Meltaтa из којих се ...·,оМпонује просторно реше lbе:

1) )'крснн правцн [rnавии правац (гп) 2) излнви И уд ивм ;
3) спој ll е рампе .

БРl1Ш8ма Vp'R- 0.5 Ур, GP'
8ез"е рам пе за тај фУНК1tI1О н а.:I НН IШ 80 нрипалају категорији
,.рампи

1.

peдa~ (тачка ј.Ј. овог прилога).

у ","Омбинованим решењнма (функционanни иltво .. С") додат-

ФУНКЦИОllaJIЮI ниво •.в" везује се З3 укрштаје (прик.ъучке )
..У..ЉННСКНХ аутопутева 11 да..ЪННСI(НХ путева (внw~ачн н . лвcrrpач
IшЈ које карактерише сличан саобраћајн н реж нм , а разднчнто сао

браhај н о отереЬење. Тај функuионални
IЮIIТJIO..1У

npHcryna

"а главном

11

IIIIBO обезбеђује

пomуиу

спореД Ј IOМ правцу н смржн пун

програм просторног раздвајања. Везин еЛбtентн lIе нивелиса не
раскрснице (рампе) И"ЈВWlе се СКРОМI IнјllМ гсомстрнјСКIII>I е.лемеll

ТII.\'" у реЖIIмима брзина

Vp,!! - 0,4

\' Р. ЏР·

Безне рампе '111. тај ФУ IIJЩIIОН L'I I IИ IllI ВО IIр ипадају категориј и

.• рампи ].

споредни правац (СП)];

1111

елеме нат су

секу н дарне површинске раскрснице, а на комер

It

цијалН!lМ аутопутеВIIМЗ и нзn.лаТllа платформа .

Концепт де ltИ 8СЛ llса и с раскрсltице. односно њe lto ФУИКЦII
ОИ3.1НО рсшење Itзстаје кроз процес просторног усклзђивања нз
ведених елемената п ри чему се поштују о граинчсња и захтева у
погле.ђ' максltм3.!ше безбедности саобраhаја, .'oIаКСllмалие проточ

ност" са06раћ.аја • .'oIинимума СКOJlОШКИХ последица и минимума
ниsеСТНЩIО НII )( улагања (lI3fl)алља и O..'Iржавање).

5.3. овог прилога).
..С' везује се за укрштаје (прнкључке)
аутопугева и веЗIIИХ путева. OlIlIOCIIO ДaJЬНlJCKHX пуге

реда" (тачка

Функuионални н нво
да.ыI скихx

4.1.

Укрени правци

ва (вншетра'ltlИ. двотрачнн) које караn-eрише ра:lIl1t'llП саобраhај

СИ1)'аUИOlIИ и ИllаелаUИОI1Н ток укрсиих праваца у ш и рој

ии реЈКнм Н зиатне раЗ,1ике у саобрahај нON оптереЬењу. Решење

ЗОНИ деНlIве.лисз не ра"';рсltице зав иси од реа.1НИХ топографских

ОВНХ деНllвслнсаllllХ раскрсница је комбююваио. Ден и зе.1ацијом

УС.1083.. природних 11 створеи их

се обезбеђује пornуна контрола приcryпа. КОlПииуаЩiа проточ

ције. Il ошто су ти 'IIШИОЦИ променљив lt од л окације до локaultје,

НОСТ н IЈЛаНltранн ннво ус.луге Г.~aвHOГ правца (ГП), док се с п оред

He<:InXO.:JHO је

llИ правац (СП) о птерећуј е површ н нским раскрсницама, у cКllaдy

жаватн се сдедеh их принципа:

с п рилогом

1) Пресеош и праваца у шнрој зони Уkpuпаја ( lIрик:ьучка)
треба да буду вођен н пројектнни Шlн иј ама тје поред комфориих

3-

П оврwннске раскрсни це ванградских путева) по

",оћу који)( се решава до једне половине прltКЉу'ши)( веза. Зави
сно WI режима са06рзhаја н а спореДllOМ правцу. те раскрсн ице
могу бити НJ~дeHe као ПОВРШ ltнске раскрсиице са пресецањем
саобраhај llИ)( струја или као кружне раСКј>Сюше.
Везне рампе за тај функцИОНa!lНИ H It ВO припадају катсroрнји

.. pa1.lnll 2.

реда- (та'lка

5.].

ФУI IКЦИОНa!llII1 ни во

ограничења и потреба деиивела

у п роцесу дефИНllсаља позиције раскрсн ице. придр

услова вожље омогућују н спољну преrnедиост 'lвора (тачка

2.2.1 .

овог прилога). urтo подразумева саглед.љивост ДОМlI наIIТИИ )( обје
ката (натп)отњак. ра"шз и сл.) који формирају просторну КO!f1)'py

денивenиеа не раСКРСНlше (слике

4·0] н 4-02 овог ПРИ'10га). Тај

овог прилога).

квалитет рсшења. постиJt..'С се ОСМНllUЬCНИМ тр3С lt рањем УКРСИIIХ

•.0"

(прнк.ъучних) праваца. тако да се дениве.лаuија остварује натут·
њакои I\Знад ГJ1aBItOf прааца ( ГЛ). Сamед1ЬИВОСТ тог објекта ре_

П01lра~Јева само просторно раз-

.1взјање ~КPCHHX праваца , а нс It IOгpa.i1ЊУ ПРИКЉУЧИНХ веза. То
решење Је карактеР IlСТИ ЧИО "].в 01lИОС да.'Ыlltских аyroпyrева са са

шава се ПРНК:1адltим типом

бирним и npHcrynHHM пyrеВltма. односно локмном путном мре
ЖОМ. СпореДНlI и шавин вранац сс JlQВСЗУЈЈ ННЈЩРСКТНU Кр!ТЈ пут

принципа може се O.'1cтynHТlI само кма толографски УС.108Н ДIIК

криаиltе rnавног правца. ОД ТII)(

rnрају јјруга'll1јс реш с:њс,

2) Најповољније поЗltuнја укрштаја на глааном правцу (с..1Ика

"У мрежу,

Локanна

MpI:)I<.'3

се укрuпа (без контакта) са а}'топутем нат-

11утњацима мн пornyrњацш.;:а

33BIICIIO 0.1

топографски)( услова. а

у циљу омогућавања веза које су прекннуте изrpв..-хњом аутопута
на сваких

..S"

]-] km.

4-0]

овог прнлога) налази се у инф,1ексионој зонн илн ХОРНЗОIIТЗЛ

ној кривини ~ ~ 2Rmlп. Тако је hlогуће без већ н)( ннвелаuионих
проблема укомпоновати прИК.ључне везе, а оствареље .захтева
нетог у ставу

]. се

подразумева.

113-

8.јУiI

Б рој

20 11 .

3) ('И1)'31111О11II ТОК СП~ДНОI' "р3ВII3. (erl) у ПО.1ручј у укр-.
Шlзја (hРИl'.:ЪУ'lIffi) t 1:.1111<11 4-02 овог ПР"ЛОГ3) мора бllПС )'Сзrnзшсн
с IIItВСЩЩIIОItI IМ реШСlЬем

279

50

1) И1.'1 II 8е 11 У11II К треба r1ројектоватll нск.љУЧНIIO с деене
" rt" IIOr IlpaB lla:
2)].З CItaKII "упш смер треба оргаllltзоьаПI ca\iO 110 ЈеЗII Н Н Ј

стра н е ГnВ 8Н ОГ

It n .1 aJНlpaHIIM npor'PaMO~1 ДСItlIВС.lIIС3НС

,1Н 8 Н ј еЗ8 " Ј.'IНВ :

раСI'РСllllце.

3)

Ip·. . .

II С'lrЯВ3Ј1 "о~даl\' је ПР ВО 11 ).;1" 8, по у.1И Р ,

ОДСТУlrања су ЗО)80ЈЬсна само изузетно 1ЩДа ro YC.' OBII nOk.aцнје и/НIIН ограннчења .1I1Io.Illpajy. У сва""ОМ то.'" случају lIеОПХО!1НО
је техн и чким и СКОIIОМСКIIМ аll аmrэа-"1а ,lIоказаТII опраВ!lЗНОСТ дру_
raЧ llјег решења 1I гарантовати заХТСIIЗ.Н НIlВО безбе.1110CПI, проточ_

HE!......

IIОСТII" заштнте ЖНIЮПН.' средине,

1(1)0 11

то лаје утрош ак II I1~CТH

UHOIIII X cpe.ilcтaвa у СКЛа..:Ју с rlројеlПllllМ 'ЈаХIЩТОМ .

JtЗЛНВII односно У.1нви MOry 611111 једнотрач'IИ Н.1Н Д8отрач
IIН са додатН И М НQЗн и м трака м а Н.1 11 ОСЗ њи х н а OC I1QBIIOМ kOJ1о

'"

IIOЗУ (слике

4-03

н

4-04

ОВОГ прlt!lOга). Основна rroнфнгурација су

је;:uIOТРачнн ИЗЛ II ВИ ОДIIОСIIO УЛН811 без додатннх ВОЗНИХ трака иа
OC H OB H O~1 troJIО80ЗУ. Број IЮЗНИХ тр а ка основнor К01IОВОза мења се

с.ЈIIIЩ 4·01: КџраКn1еР/lстllЧ/ll1 lIJ}tl.\lep/I .lfo..·yIIlLf nозuцuја Ј'''{Ј
Ulтајо (nРIIl(.ь.,'чка) у 00110<:1' lIa Clm~\'oIlIIQlIII mlЖ
HVг

ii'..1afI·

нзмеђу У.1И8З (додавање) и и]Лива (УКИДIl IЫ)СУСе.аних paCKpcH Hua.
Креће се У ГР3Н1 lЦз!.ја ± I 80) ll a траЮI (1). П РОМС l lа број а возии х
трака ОС II08НОГ Ј((),,1080за IIЗ м еђу У.1l1ва 11 И'1ЛIIВЗ суседн н х рас ....р..
СН lща мО'.ке се ПРО-"1енIПН у

1) ВСЛlllЮ оnтсрсћсњс

npafIlfll.

c.1eiIel'lllM

СЛУ'lзјсвнма:

улива. ОдlЮСIIО lI'1ЛIIВЗ ,,"Оје 6нт,1O повс

ћавз укупно отерсћеlbе зеоНlЩС IOмсђу ЊIIХ:

2} I'С.l0ВО.ЪНО cuстој:ш.е УЛlI8З 11 11'1.1HB;I С)'ССДНIIХ paCKPCllH IJ;l
које угрожзва nроnус н у моћ н безбеДIIОСТ деоlllще (маневар 11ре

'"

nЛlпања):

( '"

3) угроже н а безбедност у ЗОllзма УЛНва.
Ос Н О8не н посебнс коифrlгур;1uнје Н]ЈЈI I 8а и
су на сликама
ховс "рн м сне

I~

•• - ••
••
.........

гп

m

•

•

====~I=

--

4-03

)·111183 прнказане
4-04 ОВОГ ПРIIЛОга. 3аје.1110 са УС.108нма њн "

11

.

2-1 - 2

I "'-"---;--

, ~-~

(-.-

-Ј

2-2 - 2

-- - ---- -- - ~
1. ..,.."......

2. Crkoteeкca

нииneraСП

iUНaД 8yronyтa

/fIЮНОС JX'UlC:lbU и I1fЮo'рШ'Ю fkНIlf1l!.lЩУЈне расl<рсmще.

4) ГlOДY-"'НlI нз/"нб ItIIВСл.стс глав ног правца (Г П ) ограlНt чзва
се на ј ... ~ 3 ·/•• У ПОГ.1СДУ на гиба Itнвe.Jlcтe споре.1НОГ IIp3Bцa (СП).
II]Hen)'

11рll

:2 - Траса взнградск и х путсЩ!,
5) Угао укрurrзја главног (т) н СПОРС.1НОГ (СП) Ilравца треба
буде 0 10:0 90", TIIMC се обе36сђују HeorlxOДHe 11рС'Тпоставкс за оп

.10ry
да

-L

- - 1- -"?;-

Lkt

2-2 - 2

CTUI\Q 4-02: СllmуаЦIЮ1ll1 то" споредно.: "РОlJца ',ООIIС/lО оо нщrе,о

OдHOCIIO ОШl1'НIIС прелома НlI8enc:тe. взже вре;:I.IIОСТН

Lc

--

------ - -

_7 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- ~----_:!____L_---=~
"';
~====~~~~ -r+-

-

3-1 - 3

....

- - ---+-

I

t3-2 - 2

4.1 . JI ).l К В Н Н УЛ К 8Н

--=.---

Саобраћајllе струје на де НII8СЛНС3IШМ раскрсницама У:1Нвају
IlраВЗl1 ФУНКЦIIона.lllll концепт посебllО су )начајне 0,.1.1уке веза
не Ја щmожај Н1.1НIIЗ 11 У.1Нва. њнхов број, порс;tЗК н l<allацlПer,
О.1I ЮСНQ за IIСllравзн пројс,,-гантскн ПРИCi)'II 1oI0рају се поштоватн
сnедсћ ll npliHUH!III:

--

-- ---

(с

t

'

ид

-

~

C~m:a

(с

4·0):

.l

Ј

--оо-.
"8Р'"
M)iCI '-'_
ор

-

-- ---

- =.-

-

--=::...._-~~-

ТlIMa.1HO оБJIIII.:ОваIЬС деннв.елнсане раскрс н ице (ФУIIКЦНОII3.JI IIОСТ,
СIIМетрнчност. ЛIIК('lВНН ква!lИтетн 1I C,l.).

се 11 Н1.IlIIвзју "рема строго yrврђС:llИМ праЬИЛЈlма. Због тога Ја нс

-

Р'

--.

м )CIl~P

--

Тlmclo.'l! I.:.ОНфll.!)'f)а/lllје 11111180 с .1Iй.")'ћILI' вuplljaIjllja.11a
броја fI01НШ mjXIКО.

Број 50

280

8.јул

-

"5- -<-Ј

_

2+2- 2

-1----.--

-::-1
-

т

-- - --- - I

- --

---

-t-

Индирепе рампе се развијају у оквиру скретног угла у ~

2700,

због чега имају СПlI Ра.'1НИ облик који l13азнва повратну во

жн.у и Оf1JзничеllУ БРЗ ltн у. Тај Tlln рампе је стаlцардно решење за
вођеl"": !Н~OIIX С""рe"n!.ЊG. КGnЗЦЈIТСТ јсдltотрач нс IШДIIРСКТНС раМIJС

је од

800 до 1.000 возмз

на час.

t

- - ~ ·4

-_ . _------ gт--,Lc..,aoam

2,..'

З

~

~-

je.,.J,-..=

l

"

""

-------

2+2-

4.1.Ј. ИндllреWUlе ра\те

~

2+2- 2

- --

--

--

2+1- 2

2011.

- =.,; - - - - -

==
-. -

-=с..-

.- ::-:'ј ---- ~

-:Ј

Lc

1

--

3+1- 3

---- - -- - -----

---+ -----+ - -

C'UIo:a 4-04: ТullcKe "'Vl/фuгурацuје }'Ј/!ltю с _1IfЈг)'ћи.u вapl/jaIIuja1fO
броја /Ю)НILf трака.

4.3.

Спојне рампе

<>
't
<>

за повез ивање ухрс н нх праваца користе се рампе, O.'l, IIO(: HO

самосташ!Н путеви за вођење саобраћајНllХ струја које на рао:р

I

'"'.

СIIНЦII мељају путни правац. По ФУlIIщнјн, ра1.'1шryју се две врсте:
везне ра ..... пе које о п служују само је.ану саобраhајну струју између

§!I
:;:1

1IЗ.Ј1.Нва и ул ива и прикључн е рампе које. преко секyн;rарис ПОВР
Шllllске раскрснице, опслужују дае са06раћајне струје.
Везне рампе кори сте се на ДС llивелнсаllИМ рас кср нн цама ИС

тог функционалног ранга н pe-..t:IiМ8 протока (фУНКUllOналlIН н и вои
. ,Л" и

.. О"),

док се ПРНК:ЬУЧН С рампе кори сте на деннвелнсанн ~

Pilo.:KFК=HHUIIMiI РIO.!III'II'ПОI ФУ'IКЦН ОIIШ I IIОГ р;!ItПI 11 ро::жнма 11ЈЮ'IUКiI
(функuионалн н ннво

.. С").

Тнпови рамп" по просторном облику дати су н а С.1ИЦИ

4-05

овог прмога. а њихова комбllllauнја је основ функцион алио-про
сторног решеља ден н ве.лисан е раскрс ни uе .

Анализа меродавних брзнна за пројеповање рампи и њнхове

пројеlCТие караlCТернстике (елементи попречног профкла, ситуаци
оног 11!Јана и подужног профила) дarn су у "Т3чки

5.2.

oвor' IlрllЛОга.

4.3.1. директне pa.wne
Скpt'Пtн угао днреlCТНи х рампи је у -

900.

..СЈIIIШ 4-05: МеродШ1не БРЗUlfе и IШnацumеmu за nРОјекпюваље 110једuначнtlX (!;ye-lIснаmа денивеЛIlСОIfUX раскрсница.
4.4. THIIOBH Jlе нивелн са нн х раскрсница

Типови ден иве.1И Саннх раскрсииua, од.кОСIIО њихова ФУНКUН.

Њима се остварују

она.ща решења систе~атн:ювана су у скалду са случајевнма који

најједноставније везе н служе за десна c~aњa. Користе се на

се најчеwhе јављају на вaнrpaдcкoj путној мрежн . Иако свака де

свим типовима деинве.лнсан их раСЈСРСннца, без обзнра на ФУНКЦИ 

НИ8елиса на раскрсннца има своју особеиост која ,,",ора бити уваже

Шlалнн IllIВO. Калаци-тет јелнотрачне диреПllе рампе је од

1.300 до

1.600 возма на час.

на у процесу nланирања н npojetrrOвaњa_ Изyзernо је значај но што

је Moryhe више уннфнцнратн рещења да бн се yrnцмо на повећа
ње безбедности н проточностн

4.1.2.

ca06pahaja

и мннимнзнрање Hera-

тивних ефеката по ОКО.1 ииу.

ПOilудиреl\.mnе ра.unе

П0;1удиреICТllе рампе фоРJoIирају се nOMohy сложе llИХ КРИВИН
С1QlХ облика који се развијају у оквиру CKpernor угла. g ~ 120". И

Приказана фУНlШионална решењ.а денивелнсаllНХ раСli:pCнио
ца су првн корак У формнрању пројектног рещења при чему су

n(ттуно уважени захтеви саобраЈ\аја, Оf1Jаничења конкретне ло

сложсннх про

кацнје и располQJt;щщх ннвеСТИЦИОllltx средстава. Битна одлука,

стор них односа са обавезиом употребом саNОСТалннх моcroвеICих
КOHC1l'YXUHja. Прнмењују се за комфорније вођење значајних лс

доноси се на ннвоу генералног пројеkТ8 н завнси од начнна екс

вих crcpeтaњa на раскрсницама 8ищег функционалног ннвоа. Кала

l1Лоатацнје аутопутних деон нца (СЩЮО.olна иди кoмepuиjMtla екс

у IlИвелаЦИОllОМ поrnсду, те рв.мпс, НЗ&Зllооју

11113

кала је реч о фуикционалном решењу деннвелисаннх раскрсница

шrтeт једнотрачне полуднреkТНе рампе је од Ј.I оо до Ј.400 ВО3М8

плоатација) н nрнмењеног снстема

на час.

отворени, комбнновани).

HarL1aTe

путарнне (затворени,

Број

8. јул 2011.
4.4 . 1.3.

4.4.1. Пpuюьучцu

4.4.1 . 1.

Трокрака

Труба

paClCpCllHua

50

281

Троугао

"ТРОУГАО" представља највиши CТaJl

.зард]З деннвс.лисаИllllрикључак и припада ФУНКЦНОIIЗЛИОМ нивоу
Денивс.лисана pacKpeHHII.RI ~ТРУБА" (CJlик.а 4-06 овог прнло

..А".

Повезивање се изводи дВема дHpelCТ1tMM и двема пол)'lЏtрект

I'Э) је најједltоста8ннји обл ик rtрнк!Ьучха (трокрака ДСНlIвелнсана

"нм рампама које су просторно самосталне. Ту је .1енивелацнја у

раскрсница) 11 "РIШ8да ФУIIIЩIIОНалном lIIјВОУ "С", Сuржн све ТН
noве раиl1И : аве J]lјректне за десна скретан.а 11 по једНУ индltрект

три грађевинска ниаоа са два моста (глав ни правац у средншту)

му Н

no.'Y.'LHJ)CJaIIY

IlnH два грађевинска нивоа са три моста (Д88 на главиом правцу
11 један иа укрштају по..l)'дИректних рампн. ТО решење и~tа веома

pa~II1Y за лева скретња.

IФМфорне enемеите

т1

f.n.• С

npojelCfHe

reoметрије у IJ.'!аиу и ПрофИ.'lу, што

OMOI)'hyj~ високу ексnлоатационс ефекте. ПРII~ењује се IIСКЉУЧН80 на аутопyrевимз високог саобраhајиог значаја .
Зависно од КОНкрет1IИХ уCJIова локације (ПРНРОДних ИЛИ
створеиих ограннчења). као н дистрибуције саoбpahaјних токо
ва. разматрају се

Moryl\a

88ријантна решења, централна позиција

мостовскнх конструкција (три грађевинска нивоа) НJlИ раздвојени
мостови
т

(3) у два грађевинска ннаоа.

г.::-;;т -

--- - --_.-

~
сп

C1Ul<a "·06: ДенuвеЛllсона ptJСКрсНlща oO.1ItKtJ .. ТРУБА",

m

Оријентација нндиректне рампе (И3l1нвна ИЛИ уливна) утвр
ђује се према ИНТС:Н3ЈПе'Т)' саoбpahaја. yrny укрuпаја н условима
преrnедностн. ГеометријеkС форме приказане на с.1НЦИ

4-06

овог

IlрЉlОга коктмнуални КРИ.НИСКИ oбnнuн "о..ly.nнректне и иlt.!l,К

pelClliC paMI1C. IlРОН:1JIазе из захтева ПЈюсторне преrnеДIIОС'Тн.-Те

сл

две рампе воде се ра:uвојсинм КО..'lовоз нма да би се битно побољ.
шалн УС:ЈО8Н бeзбeдllOCПI и онем огућно удазак у сynропllt смер

етика 4-О8: ДСll1l8с.llIсана расr.:fJCНllца "ТРОУГАО оо.

вожњс на главном I1раВIlУ.

Праволннијски објекат Над аутопутем примењује се k8.дa се
у реt.:ОJlструкuији ДСНИВеЈ[исаие раскрсииuе и/или ЊСЈlOј И1граДtыt
на постоје l!.ој деоници IIримењује Nонтажиа rpaдњa, lIа би се "н
ННМа1ЈНО реметило o.ilBlljaњe саобрahвја.
За све дениеелисане раскрсниuе Не'ОЈ Ј ХОДНО је дефинисати и
BpeдtiOcnt дате у таблици ~Т Ј " да би се вреДНОll8њем ааријантинх
решења изабрало ОПТИМL'! ИО.

4.4 .1.4.

Рачва

Трокрака раС,"РСllИца "РАЧВА" је решење кojllM се спајају
ОДIIОСIIО раздвајају аyrопyrни правци равноправни по ФуНlЩИО
" мном иивоу Н саобраhајном оnтq>ehењу. Подјелнак значај СВНХ
оријентација искљ)"tује клаСИЧllе облике рампн са нзnнвима и

УnИВ llма . Уместо тога, рачвање и 3дРуживatы се врши слободнИМ
гранањем ИЛН спајЗЈЫМ, а пева скретаља се ИJlвслацноно раздваја

4.4.1.2.

Крушкв

ју у три граЈ)евниска нивоа са даа моста.
ДеННВСЛllсана раскрсница "РАЦВА" пружа најllНШН Н Н IЮ са

Прик.:ъучак "КРУШКА " је КОМфоРНltје рсшење од ,:ТРУБЕ"
(сл ика

4-07

овог прилога). Има си!о(стрнчtlу ФУНКЦИОНL1НУ шему

обраћајllОГ комфора СIIНМ уч есници ма. она пощсднако фаворизује
ск саобраhaј llе струје, па у скла.цу с ти.\.! оправдана к.ена ИЗгра.!Ј.

са две директне и две полудирс ..-rне ра~ПС. Када се те 11ОЛУДltреlCf

Ibli

Iје рампе воде npocтopllO независно, радll се о функuионмном
нивоу "В ", а када се интерно преnлиће саобраhај на заје.1ННЧКОМ
КWIOB03Y (цектрални део полуднреlCТннх рампи), то је решење

носи вн сококапаuитетинх ПУТ"НХ праваца

HIlIIOa "С".
.
norneny MoryhHOCТH тог решења су из
мо~иости ..ТРУБЕ'" а.'!и због знатно всl\их НИКСТИЦКоних

на чаорним тачкама

(аутопyr

nyrlle

мреже на којнма се разрешују од

33

да.;,ииски саобpal\ај

/ аутоnуг).

функционалног

У еlCCплоатацноном

нал

трошкова треба паж.љи!Ю одмерити одлуку о примени прнкљ)"tка

типа

m

.. КРУШКА".

f.n .• В".С·

~'

f.n . .А

т

С,UIЩ

4..Q9: Дt!IIU8l!JlUСйIЩ раскрсница 06.тиIW " РАЧВА. ".
4.4.2. Укршmајu

сп

С,џКО

4-07: ДеНUR.тuсонарйскрснџца " КРУШКА ".

Четворокраке: раСkpCинцс (укрwтаји) доминирају 11. мрежи

ваигралс,"их пугева., како по броју тако и по сложености саобра
l\aјног

nporpaNa.

У односу

lIa

трокрахе раскрсиице ( прикључцн),

282

Гiiас!:Ш.!! ;

Број 50

201 1.

1')' постоји двоструко веhи број са06раћајннх струја (Ј

ближно 11е'Т пуга више прсССЧIIИХ тачака

2:6) са ПРИ
(16:3). То указује на '!"е

8.јул

ДIIС IЮЗ Ш{lIја раМlLI1 одређује се према УСЛОВllма .'10каuије

;кину задатка н потребу рационалног компоновања самосталн их

(просторна ограИllчења)

e.~eMeHaтa деннвешtсане раСКРСНllие. Као н у пр НКЉУЧЦНМЭ Н укр

саобраћајЮIХ TOII:Oвa. Распоред ра:цпи треба да бу.ае по Дllјаl'Olt а

11/11.'111

према усмсрености 11 ЩIТСIIЗIIТ(1)

}{

еконо

л и јер сс таlЮ преЩI ОСТ даје ле8ИМ скреТ3ЉIIМЗ (ДОЫllllаIПllа) 11

МНЧНОСТ у посдсду простора н нн аССТIЩНОШIХ y"aruњa. к ао

11 задо

ј едllО Г II;.'Т'IО'· IlptlОЦО 11 стЩ\ро.ј у ПО llо:ышј ll ОД'ЮСII за фоР~lIIра ље

uпајНr.tа потребна је макс нмвшi3 уннфоР~1II0СТ решеља

вољење услова 6езбеДIIОС1Ђ, проточ н остн н заu.rrите ОКOJI нне.

ПОВРШllltскнх

paCli:pcHItUa.

ЧеТВОРОII.-рака раСКрсlIIlШ' .,ПОЛА ДЕТЕЈЈИНЕ" аQ;IР:ПУМС
4.4.2.I. Ромб

IIЗ де!lllвелаШlј у у два .·рзђСВIIIIСК3 Шlвоа са је.аном 1010(..,0_'1 ItзIНЏ1.

rnа8НОГ правuа и ПРИ.\lс њујс се 13 укрштајс путева РЗЗЛН'IIIТОГ

У"l'uпэј "РОМБ" је најједноставније н нзјеконом нчннје ре

ca06pahajllor

31 13'1зја. ФУIIКШ ЮllалШI IШIЮ .. С'. ТО рсшењс •

.10-

шсње де НИ веЈ1нсаног укрштаја. Ова четвороКрака деннвелНСЗllВ

градњом озroварајућllХ елеМС I13та. може се )'нзпрсшrпl до II )'IЮГ

раскрсница је ФУlIIщнона.lНОГ нивоа .. С", Састој и се 11] ЧС:ТНрll
диреКПIе при кључне ра10fПС које се поствв.ъај у на М Н ННМаЈ1НОМ

програма .-хеНII8С.ЋIШlје. uпо ПРОШllрује Ibem8Y ПРIIМСНУ ].з С.1)''1а
стапне югра.mье и 1I1З'lзјIt ОГ повећања ПРОТО'lIlОСТI I 11 безбед l ЮСТI

растојању од rnавног правц;!,

саобрahаја.

искључиво ПРе.\IIЗ НН8CJIаЦИОНlIМ

УCJlОВИ)lЗ. Рампе се прнкључују на Сf10реДШi (I paвau двема повр

4.4.2 .].

wИНСIOlМ раскрсниuа...\lЗ (раскрснице са пресецањем саобраћајних

Кр уж ии подеОНИЈ(

струја кли кружие раскрснице) које су крИПIчан елемент укрш;а

Yкp~aj .,КРУЖНИ ПОДЕОНИIС {е.1Itка

ја. Те раскрсни це треба nлан нрати на п реrnеДIIОМ депу спореnног

4-12

овог II рltлога

пра вца сје.1НОЛИКО~ н нвелетом која је 6.1ИЗУ ХОРЮОIIТали. ПО гра

проточио Је решењс '1e'Tbopo"-раке раС КРС НlIис са

ђсвински:.! pal.'olepaMa и заузе'То~ ПРОСТОРУ рсшењс ти па

њем престројавањсм. I1рспюпањсм саобраl'lајних струја. Подсо

.• РОМБ"

КРУ',к инм крета

је юраЗIIТО рационално. ал и је ограНJlч еl1ИХ еКСП.l0атаЦJlОIШХ ~o

ИIIК се због боље I1РСГ.lсшюстlt 1I :1.1а311 у jCДlНlcтвellOj

гућ ности . ПРIIмењује се када са06раћајно оптерећење спореди ог

глаВIIОI' "ра8Ц3. а IIРIlКЉУ ЧIIС 8Сзе се остварују .:l.IIреюни.м

llра вца не пре.1ази

ЛeJIННМ" рампа.мз.

6.000

возила на дан.

paBlrrt

IIЗНа.з

.. пара

~КСl1ЛоатаШlOне могуl\ностlt ТОГ укрштаја су у ФУIIКUl lјll .'1 11-

т1

(. n .• с1

Ip. rpIIIj.
Ор .

N.-._......

мензltj3 круж но г ПОДОО l lIIка, а у )·еЛОВII~lа р3Вlюмерног дотока еао

IOOOC'J _ _ .... __ .... _ _

-

~ npocmlll

un.

р._

IQ

F{h81_

( -"' ~ .

но:о.1 брзином, што У одговара ФУIIКШlOllаЛIIО.м нивоу

__

F /IQ ",'/YoaJh

----

rn

браhајннх струја обезбеђује се КОНТIIнуа.1НО "-ре'Јање са огvанltчс

за

nOBpWIIHCKe кружне раскрснице ВеЈШКОГ IlречНl1ка
paCKpcllllUC ванградскнх пуrева.

Попа детелнне

у ПРН.'Iогу]

Површинске

/

Ст/Ш 4-10: Деltuвелuсаltа раСКјКltица .. РОМБ".

4.4.2.2.

.. В".

Кру,кни rЮ.1еОIlИК се 06.1н,,),је СХО.1НО УCJIО8и.ма дефllНllсаНIIМ

rn

УII:рштај "ПОЛА ДЕТЕЛИНЕ" је четворокрака раскрсница
с полynрограмом просторног раздвајања (слика 4-11 ОВОГ прило
га). Прик:ьучие везе остварују се .1вема директни~ и двема ии 
ДllреКТI l llМ рампама. које се за споредн и прав:ац везују диема по

ВРWltllСКИМ раскрсницама. Те ПОВРШИllСке раскрс rнще могу бнти
са 'Iресецањем саобраl\ај н нх струја или кружие раскрснице. Тип
11 с истем површинских раскрсница т-рсба у с вему изабратн према

сп

прилоry ] .:. П ОВРШИllске раСКРСНlще В3I1ГРа..зских путева.
(јm:а:

f.n .• с1

4-11: Деlll16е711сана fXICI.:pCНlII((J .. кружни ПОДЕОНЈ·/К".

4.4 .2.4.

Детелина

Ч етвороr.;рака раСКРСНlща .JtЕТЕЛИ~А" је у грађеВИIIС"'-ОМ
погледу IlајЈеДllOста ВНИЈС

решсње )'крuпаЈа

просторног ра3двајања (СЛlIка

I

4·1]

с

пуним

програмом

о вог при.lоrа). Решење те деНII

вenllсане раСt>РСНlще ПО.!Iразумсва ЧСТИрll диpt",нс р3-'-!пе за десна

m

скретаЈЬа и ИСТ!! број IIIlдllрепtlИХ рам"" за лева скретзња. ФУItК
ЦИОllалин НIIВО . .А". У CI'.laдy с принципима ItJнешм у поглав.љу

о пројектовању позручја

111.:11113 н улива (тачка 4.2. овог ПРllЛоrа)
- пара.~eJlие коЛовозе дуж ЧlfТаве 113-

неопходно је увеСТJl I lратеl'lе

ЛИ8 1!0-УЛ IIвие зоне Г.lаВIЮI· 11 споредног 11р3вца. OCHOBНlI задатак

тих пратеl'lнх

сп

Tpar.;a

ј е да дllСТРllбуl!рају И3.'1I1 ВIIII саобраhај и ор

ганизоваllО укључс У.1НВ IШ саобраl\ај у
СшК(l

4-11: Денu.ч:-IIКUIIО pocкpcnUЦ<l 001111(0

"ПОПА ДЕТЕЛИНЕ"

правац.

f.1aIlH II. о;:щ осно СПОРСЛIII!

Гласник.

8. јул 201 1.
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I/t.n. "д.]
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су сва пева ckpe'Тaњa решена ПОЈ1y;IНРСkТНИf,l рампама (СЛНlI:а 4·15

ОВОЈ"

npltIlora).

ПаРОIIН

TltX рампн

(са истог ПУТНОГ правиа) 8Одс се

на НС'ТОМ rpaђc.IIHCICO)I НlI ВOY kpoJ пресеин1IJТe укрштаја. Тако се у

јеЗf1)У раСКРСНlще ствара с,lожена ТЈЮСпратн а MOCТ08CQ. шнетрУК
инја. а сao6pal'lај се обаиља на Чtmtрн f1)3ђeвинска нивоа. У CIUla.!1Y
С броје,.. У"-РСIIIIХ праааца, Функцщ)ttIIЩI" НИIlO ,.А",
Сажнмање IЈара пол у.:1I1реК11fНХ j)aNПН на j~oм qwal)eBI1IICkON HIlIIO)' .:JonpHIIOCII ТO.\le.13 се фуНКUНОИL1КН програм ilСННЈ.С
п исаllе

paClq)CllHue

оствари Jro.чфорн н м геоыетријСКlIN е.1СtolСIIТИ_

ма на p4:.1aтHBllO малом простору.

_______; = =

/Ј .п. "д.]

/

Т111

гn
СШЈо;О

4_1 Ј.

ДеNI_lII('DIIО fЮCNрс1llща "ДЕТЕЛИНА

4.4.2.5 .
Yкpurraj

",

МОllllфнковаllа детслнна

..МОДИФИКОВАНА

ДЕТE1IИНА" је сложено про

С'ТОр l lO решењс деНН8е.1НС8I1С раС t:рсюlUС н:к.-raло усавршааањсы

Функционадне шеме .Ј1ЕТЕЈ1ИНА ~ (Со'! И""'" 4-14 овог при.'10га). Су
штина тог решења је )8.,.ена јоне II.ЛИ више IIНДНрекnшх раl.ШII
спнрашlOГ ООлШС8 по.1УДllреКТIIИМ рампама

13

капацитета и комфора

11

СП

фаворизована лева

скретања. Тај ТИII деllнвелисане pao:pcllHue је ФУИКltИОltалног ни
воа ..А" 11 реалиэује се у трн грађеВИltска Hllвoa с великим бро
јсм мостовских IФНСТРУКllllја. То решењс oMolJ'haвa везе високог

СЛUI«14-Ј5: Денuве1IICQН(Ј fЮCI;рсНllца,. МАЛТЕШКИ КРСТ".

IIРll мењује се 'Iа укрштајllма ..'la.rьШIСКIIХ

ayronyreвa нај8ишег Функuнона.1НОГ нивоа.

Ово решен.е нуди максималне е"СП.l0атационе ефект~. али
по Ш~IIУ ВllСОКШt I1I l веСТIЩllOНИХ улагаља. Због тога се денивсли

-~

саиа раС"р<:ltнцз ..мАЛТЕШКИ КРСГ' Ilримењује само НЭУЗl'ТIlO

118

11 yrnој мрежи И то И8 укрштању најзиач ајн ијих ayrollyreвa за

ЩUћИllСКlI саобраћај с веЛlIКlIМ бројем левих Скрет3ња .

I

4.4 . 2.7.

ДеиивеЛНС311е р8СКРСllице у комерцијВЛllој
експлоатаЦ ll ј и аутопутевв

На aYТOOYТlioj МреЖ'1 с наплатом путаРИ l lе дефНllllсаlll1 су
посебнн )ацев" у 110гледу Ilројектовања и об..1 ИКОвања lIен и ве
Лllсаних раскрсиица. Уво!)ењем тог с н стема еКСnЛО8ТаШlје усло

вљавају се промене и у nланерском н у пројеnактсl'ON тpentЗ Ii У.
па је неопх<UИо да стаа о Io.uмерцнјал ној еКСrLlоатшији одређене
деонице. односно пyrnог потеза бу.!Ј.е утврђен у генерал н ом про

jeкry. Посебно је

гп

3H8'lajllo

да се програ)(сICН УС;108И )а пројекто-

831Ы а~ннве..lисаиих раскрсница за па. затворенн н Io.UЈ046I1 НОвани

систем Han.1aтe путарнне једнозна'lНО дефинншу у ПO'ln1lНN фаза

ма n'1в нираlbll и npojenoвaњa. ИЗ УС!Ю81 NИНИl.(изацнје тpowкoaa
наплате. таne ден н аелИСallе раскрснице I.(орају и.ча;и са.чо jt.ILНo
иаIШIТНО место (плато) којим су 06ухвahеиlt сви учесниuк у сао-

6раЬају. ОIIИ који се иск."учују и ОНИ !СОјн се ухључују на ayroпyr
којнма се наљ1аћује 11утарнна. Ве:зиа деоиица н наnлатнн плато ди
Јо4снзионишу се према услоанма н систему наплате путарине за ме

сп

родаВl l О саобрal\ајно onTepeћelЫ и услове Haxynљaњa 8О1и:13. На
с,1иu.и 4-16 приказаlЈе су варијан-re .IIенивелисаинх paCIo.-рсннuа за
иаведене УС.'10ве еХСПJIоатацнје.

ТIIП

1.

"ТРОУГАО

-

ТРУБА" је највиши функционални ни

во деllивелнсаllе р8СКрсllllие "ада је сао6раћај иа аутопуту с ко

СllllЩ 4-Ј4: Деll/lвс.1UCQIIО РОСКРСlIицо •. МОДЈЈФ/1КОВАНА ДЕТЕ
ЛfJl/А

".

4.4.2.6.

мерцијално ... еКСl1Лоатаuнјом интензитета који захтева прнкључак
типа ..ТРОУГД{)", ФУНКIIНОНIIПНОГ ннвоа "А ". СеКУЈ(Дарнн укрснн

Ма.'1тешки крст

Ч~рокраkl
.'1ениве.пllсана
раскрсница
•. МАЛТЕШКИ
КРСГ' је укрштај највишег функuионапног стзкдар.!tа на кojeN

'Iравацје аутопут н.," аишетрачни пут с мањнм са06раћајнкм оп
тере!\ењем, па ке одговарају"" прикључах на тај правац .•ТРУБА"
функuионалног ННlЮа "е". Ск саобрa!'tајне струје сустнчу се на
)аједни'lК:О.w нanлатнON платоу који се ПОСТ8В.W у средишту свих

"'...

284
Тип

гmrс!!шs. ;

Број 50
2.

8.јул2011.

,ЛУ ПЛА ТРУБА" је просторно рашч!.... њеН ухрштај

5./. 1. И:I.111611
cnojllY paMrlY cacrojlt

СВ НIiiIНреКТНИМ ПОlk:ЗНI.ЗIbС)l ПONоћу два ДСIIИВС.'1нсана ПРИItЉ)"Iка ТМШI.:ТРУБА", Тај тип деНН~Лltсанс раскрсннце прнмсњује се

118 Yl'рurтaјИ)јВ ayrOll YТCBB ил и 8JtшетраЧНltХ лyreм СЛНЧ I IOГ сво.
браhaјног значаја, али ДРУПЧltјег система СКСrL'IОЗТllције сао6раћаја. у простору НН!1Иректне рампе могуће је орraннэоаатн НСКИ од
потребних функционалних садржаја аутопут;! (база за озр*ава,ьс
н ПР.).

Ти п З. ЈШДИ РЕКТНА Т РУ БА" је решење mjeN се међусoбtiо повезују два путна правца посредством једне .1СflИВС.lllсане
раскрсн и це ТIIПО ,.ТРУБА" на m36IЮN I l рзацу 11 једне ПО8ршннске
раскрсн ице (са llресецаЊС)l саобра~ај llll Х струја IUlH I(P~ H OM раскрснниом) на споредн Obl правцу КOJII прилаза KaтerppllJH лвотрач-

И1ЛII8аIЬС са осиовног правца на

;КIЩИ траке 1а УСllорење ( и ). Успорење је
11.1 д)'Ж:ltllа 11 '",1И8а

{Lizl - Lc + I..d)je

0.1 Ld" 190 т.

m

1.

Craкдард.-

1.5-2 mfse<::,

дужине од

промена 8O'llI t траке обаВII 1111 Jl.Y*IIIIИ од
на ДУAiIllЩ

250

Lc '"' 60

Ш. од чега се

m . 11 УСIЮрење

На дВОТpa<tним 13.'IIII1"М3 А)'Ж'нна ~LizI"

т. 1~ ];1 I1aзњe треба да се 06а1l1l тако да « "е nopcwcтe
саобрзhајllll услови основног "равна, што ззхтсв.а I1OCt-бно rpaI}e_
811НСtro 1I сзобраћајно уређс.ы (слика 5-0] ово,' npll!loгa ). Оnступа

InIlOCII SOO

ње 0.'1 H311C;1CHIIX стаН!lЗР.'lИ IIХ ДУЖfНlа треба ap'1'MCIITOВIТIt oдro
в.apajyhllM 1101110 Дlш аМlt'lЮI М 11 саобраћајllllМ 3 11а1ШЗ8ма.

мих ИЛИ вншетрачнюt nyreвa. Све саобраћај не струје сустичу се 118
ззјCJIННЧЈСОМ нanлатноlol 1L1 aтoy.

се Itl

rl poмellC ВОЈне траке (и) )'1llрилаroђавањс БРЗlll lе IIOжње на ду_

5.1.2.

v.,mщ

Y!l Il 8IЊC у основни пp:u:щ је mJolll.lнta:нlaН llји мансвар IIЮјн
укључује )'6рзањс аооюа до брзине прнб.1Jf''''"О једиаЈ(С брзll НН на
ОСИОВНQN правцу 11 бочио пowерање ВОЈИ.13 npи чему треба да IЈОСТ()
ји прнхватљн8.1 временска празнина у Aecttoj ватој трацн основног
правца. При том је НООПХОДIIО 06еэ6сДIПН захтсв.ану претедност у
сК11I.'1У с тачком 5.3. OllOt ПptLlоra. ИитеlIЗIIТе"Т убрзања "а подруч

l(

ју улива је 0,8-1 mlsec~. Crаll..'1арДllа дуж""а улива (Lul •

""

1.

La + и)

је 2SO ПI. ОЈ. 'IСга "а tJ3"cвap убрзаља отпџа L.I-I90 m. а "рамена
IЮ)нС ,pat.~ оба!!.1I се на ДУ"':ННН оо и 60 т. На .1ВОЈрачllllМ РИ8И

-

~

wa .ђ')КИ1I8 ,.Lu I"

НЈНОСН

500 т.

3aвllCHO од ННТeн1lIП'Та сао6раћаја

ка осиовном правцу. IlООnX().'l.НО је проверlfПI пponусиу '-IоrI на КРН
ntЧIIНJoI Т8ЧlGlма улнва

11 коначну Iђ'ЖIIИУ ytЋp.;l llnt на основу спрове
дених са06раћајtшх 11 IIOзно .!lII НI1.... НчКIII( анзлюа. Oбn н ковање под

сп

ручја улива за Ilеке кapatcrepllt'fII'llle СltтyaШljе ПРН lGlзаJlО јс на СЛiШlt

~~

m

5-02 О8ОГ прилога. док је на С.1ИUН S-03 oвor пр lt1lOГl приказано об
ликовањс ]38РШе"Т'аХа острва на 1I001,ручју И3Jlнва и улива,

~
~

2.

~
сп

-Л:~

m

~

~=-

3.

•

•

...

TUn()flu

денuве.7щ:анux ЈЮС1t.ЈХ:Нlща

":00

"uwерцu)а.mе

el«:nJlOOmaIfllje ауmonуmева:

1.
5.

,

СП

C~uкa 4-lб:

Тру~'OQ-mру6а;

2. Дуn.1а труба:

,

'.Ј.' :.

Ј. Иllдupi'"mIlО mру60.

ГЕQМЕТРШСКО ОБЛИКОВАЊЕ ДЕНИВЕЈ1 И САНИХ

I~

ПројеXТ1lИ е.'Кментк деН Н &ell.исаннх раСКрС:нниа О"'~бнрају се
у сКllэду с фуикuнона.'IИИМ paнroм и усповима ЛОЮШИЈе. а непосредн о се обликују и днмензнои и шу на ос н ову возио ДН ll аМИЧI(НХ.
ICOllctpуlCТНВНИХ и естетскнх критеријума. У uиљу унификашtје

e.neweHa-

та. н]вршена је OOIPCђеиа генq>aлНЈација и на основу теорнјских И

емпирнјСХIIХ истражнlIItЫI пре.1Ј1ожена су рс:шења Ја примену
мрежн јавних IIHrplдCICНX путева.

5.1.

Ila

I13Ј1И8И " уnиви

Излнви и УJlНВИ су кључни пројеlCТ1iИ елемеити денивсnнса-

11111(

paC~"Hua М').4" paэ.nona:

1) утиuајв

на основни са06раћајни ТOk у пomе.ђ' проточнQC'П{

и без6едиостм са06рзhаја

:

2) укупие ефикасности

nеиивелисаие рlClI:pCнице.

•

!lIll1'

•
~

fIf

I

,

1

,
:

.t IJ::Z

P'~

1 :

РАСКРСНИЦА

решења и јел.нообразностн у rpeYИрlЊУ појед.ннач н их

•

,
!

•

1 :

\

~I-

.,

It.

~l

1

,-

~I

~

I

Ы

i.

.. N

fIf

.!.

••

,.

С':II/КО ј·О/ : 06."/I(Q(J(Jlbe IIЗ,1U6Q:

1) г,1авни U споредНU правац са ЗО)-сmШfIlЩI mра"и ... Ј'
nОnfJf!'lИUII nРОФU1У;

2) i!,,1QВHU "ЈЮ(Юч со Ю}'('mQt!НUW ntрШ:UI.I. С'tЮfWдНU
n{JQ6QЦ без_.

ГлаС!:Ш!i ;

8. јул 2011.
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Clllm ј-О1: (}{i1111. .otю/Ы! у.Ш80: 1) једl/оmРОЧН/I у.1118: 2) tЮоmра'llfll
)~11l8 с

mxme/lt!HUII .':ШIJаље. II ,1' ":1(161111

С7ШШ 5-03: 06.~UА"OfШње ЗlJ8РlIIl!та~'(Ј острва на nодручјv /IЗ.шна и

ток.

.\ :lиllO.

5.1.

Сll ојне

p8Mlle

Рампе на деНН8еЛllсаннl.t раСКРСНИU3!оо1З су Kpa1"КlI ca MOt:Ta.~ HII n yтeBl1 "ојн се развијају на (М'Ј)ЗIIИЧСIIO).I простору. Оне ш.taју УЛОI)'
посреДII""" у ПОIlC')нвању два пyn,а 'Iравца. rnавног( ГП ) Jf СПО~.!I нor tСП).

5.1.1. ПОIIЈХ'ЧНII nрофю
Геометријек!! попречии профю1Н ра.\lПИ утврђују се према wерОД3.ВIIОМ саобраl\.aјно"4 отере:I'IСIi.у н ДУ:СНlшма раМП". На СЛI\UН

5-04

овог прилога прюаu:ши су жараneРНСП1ЧНtI типови попре:чннх профИ,1а jeДllocMepНlI X раМnlЈ са условима Ја ЊIIХОВУ примеиу.
Профи.'1 MRt " имв једиотрачн и КD.1ОВОЗ уК)'Лие wириие 5,50 т . (t.lииим)')f 5.00 т ), који омогућује вожњу у КD.lОНИ у3 МIIIIIОlзлие
услове за оБИЈ1I1ЖСње заустављеног IЮ1НЛII. Прнмењује се ив ре.lатиаио KpaТl(HM рампвма (L < Z50 т) за Qmer ~ 1.000 ВО.З/Ч НЛlI IIВ сред·

ње дуги!>! рам пама МЗ;lОГ саобраl'lајног orrтcpel'leњa на yкpwтajy (при1t.'ъучку) аутопута с двотраЧ ШЈМ {виwетрачиииЈ путем.
Профил

,.RZ"

салржи једнorpачнн lCOJIовоз са зауставиом траком укупие шириие

рампама onтepe~н.a

Qmer ~ 1.000

6,00 m

и ПРllмењује се иа средље .ilугим 11 lIУI'IIМ

8О.з/ч . Тај профи.'I примењује се на укрштају (прикључку) два аутопута ИЛII аутопута И 8ишстраЧНОI

пуп.

Профи.'!

•• RЗ" садржи

dЛllшпетаи двотраЧIIИ ....олово]

IUllpHHe 7,00 m бе]

эауставие траке иамењен саобраhајиом

orrrepet'leIbY Qmer

> 1.000 80]/'1. IIЛИ мање .. саобpahlј"ом orrrepeheIbY Qmer > 800 &ОЈ/ч 1111 .1уrимјеДllосмериим раМIIIIМII. Тај 11рофlt!J примењује се 1111 укр
IlIтају (пРНКЉУЧКУ)два аyronyrа.
Профил

ћењу

,.R4" садржи nnauитстаи двотраЧIIН )lЮJJовоз са ззуставно\tl тpat.'O!oI УК)'Л llе wирннс 10.00 m иа".ењен саобраЈ\ајнo.\I olrrcpe·
Qmer > I.3SO 80]/'1 11 nyrn". спој"и .. рампама . Причењује се 11 IЈа двотрачинм рампама у Ilо..1ручју преnлнтања. Тај ПрофКJI "pllMe·

њује се на yкpwтajy (прик.ључку) два аутопута.

Накдеин профкли зајс.з.носмеРНII саобраl'lај ие захтевају ПРОШllре ње lCOJIовоза у КРllllииаМ8.
Када се паралелио воле ули.не и из.лнвне (oдaocMtplle)

paMlIe

I tI1р. зе Нllвелll саиа раСКреНlща .,ТРУБА" и.lИ .ЛОЛА ДЕТEJIIIНЕ-.

стандар;Јна шнрина раэ.зелие траке између љих ради ~дности юtюClI Rt:!:

Z,OO т.
kpHBHII3 на СllојИIIМ paMna.\fa 8рШИ се према дијаrpaму
6 ./., а рС'1улryјућн иагиб КОЈlOlIOза ИЗНОСII - iчпz s 9 ~•.

ДНNеизноинсање поnречнor иагнба КОЛО803! у t."Р)'Жннм

прилога. Hajвel'la 8редност попречиоr нагиба

- IpI."

Н)носн

,ја СЛl!ltи

5-05

овог

Сва дииензионисања н про.ере геометријских елеме ната спојltих (вс]ие н прнкључне) рампн "а дениеелисаним раскрсниuaма IIР

ше се према резулryjућнм apcдItостима "ројехтне брзине

- Vprп.r.

Број 50
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С"I"О 5-06: OcI/OfIIIl/ IIОЧIIНU IIlIве.1G/fIIОIlЮ· реruеlЫI "UTOS01tl у 10/111
U~'lU8a

.t~'U8(/.

-

5.1.2.
у об.~ lt ковањ.у

E11!.lIellnm Cllm)'(lIfIIQIIQ,~ 1tlUl/U

CllOjHItX

рамп и деН lIве.l и са Шt Х p:!CкpcHItUil ..."0-

plН:Te се ОС IIOВИII еле~lеttТlt I1ЈЮјекпt е п:ометрttје: ПР:Шllit . КРУЖIII,
~YKOB " И tlре.13ЗНС

KpltBItHC об.1И1(а КЛОТОI ШС. за I1 рюtен)' IIрзниа
HIt ....aKB3 Оfl>анltчења. а доnушта се Н с.l0б0д
tt ије ".OMU ItHoкaIbC I\Р l l ВltI\Сl\tџ елеме tt зта )' односу на трасе шllt
градс ки х путева (ПР llменз ..5" ••. 0 ", .. С' 1I другнх геО"'Сl·ријс"ю:
фор,>.ш ). С обзиром на ОI-р:1lшчен Л]XICТор )' коме се раЗВllјају ге·

•

"е nостааљзју се

•
••• -

I

I

I

, • ••
C~III((I

I

I

§ ~ §

8

I

1

§~ §

R.

i!

(М)

oMeтpltjc"" елеМСIП l1 ХОРНlOlI Т:tл н е пројекције дIl РС"'НИХ . IJ ()О
ЛУДllреКПШ Х
бо:збеДIIОСllt

" " I IД lt ре",НIIХ раМI1II. OCI;IOBlta I1pollt:pa је j l ~Bepa
].{ проточиостн саобpahај а . што lie значи .за lpe6a за

нсм аРНПI ЛИlФв н е Ii естетске К83.1итете како поједнначних елемс
нага., тако и чвора у цешIНИ, јер свака деН И 8еЛ исан а раСtrpCltlшit

:Ја одређuвање ве1llЧ/IНС lЮnреЧI/(Х~ IIШUбо

даје печат ПЈЮстору)' комс се налази 11 представља I1ре nозltаТ;ЫIВУ

)' крУЖUIl.U "PUtJIII/UI!O pa' trm деfluве.щсоНl({

ВН1)'СЛну ДОМlIнаlПУ коикретне ЛОtcaцнјс. Као и у n;lаНltра њу дру

5-0!: дuјаграw
кшовозu

I t

гих грађеВинских објеката, тако је и у nла Иllрању н пројектовању

рl.lC"fXНlща.

ленивслисаинх ра с"рснн ца ос новни преДУС.10В Jr(вал итет а остваре

у IHHICJIaUlIOHOJo.l п отеду H3I1118ho-У.1118не траке прате ОС НОВ -

ни 1(()..10803HH профил. слика 5-06. Те траке 13државају "опречи!!
IЩПlб ос новног ПУТНОГ правца, који се прОСТЩ)(: сне до фНЗl lчке

грашще рампе (сл и ка

5-06 овог

11Р НЛОга) СЛ)"Iзј

н.е једииства фун!Щнје, КOIICТPYКUHje It об..lltка (форме). чиме се
ICI1Y'Ыlвajy nре.'lус.l01l1' за оnтнмнзаЦllју решсња у ФУНJr(Ullјн Itи

,

ReCТlltlllja, безбедНОСТII, II!хrrочtюсти и Јашnпе Жli воТlt е

О.1С'Т)'пање ј е ДОЈво:ьеtЮ само кала се р3"1118 И 1llваја 113 С)'ПPO"rНО оријеlmlсаис КРИВИllе основног праllиа (С.1 11 "а 5-06 OllOr

ра~tI1l1 пружа npojcICТ1t3 брзнна \'р, г. 0113 у 1t 8Челу Јавнс" од пша
рампе (CJl нка 5-07 овог II ршюга) фУН"ц!tоим ног шtllOO раскрснице

IIРИЛога) cnучај З. У ТОМ случају ПОnро:ч1ll1 иаПl6 Iffi:IOIЮЈа осиов-

IТ3Ч\CD 3.1.

IIOГ nршща эадржава се до

p3CKpc"ltua

TeoPlljCkOr

rlОЧen.:a острва. а затим се

I(I)JI08O'1 НЗЛИllи е. односио УЛIIВllе траке витоnерll до ~ђcвll IlCIЦ)f'

ПО'lетха острва. иа поnречИl1 НаЈ1Iб до
тој Јач"и оштрина прелома

(Dipk)

"'2.5 "!О. ДО.1.аП\1I услов је да у

IIЗм('ђу l(OЛово:ш ОСНО811ОГ прав-

па и mлоl1038 спојнс рампс бу.зс мања или јСДlll1lФ

6 ~•.

на nОП~ЧНН наПlО КU1IОIЮЗ3

- Ipk,i

pa.\I.](

(Т3ЧК8

4.3. OBor

nр и:юга).

1) рампе 1. ре.да. које се 8Сзују 33 деНItВС.1l1саttе раскрснице
Функuионмног нивоа ,,А" н .. В";

2) рампе 2. реда, !СОје се се lleзују за деllllвеЛllсаие раСКРСИllце
ФУНКllНОНалног ННlЮа ~C".
Разлнчиroсr брзииа oaltpeКJHHX. ПОДУДltре](Тиих 1I HКДllpelCТ

lФјк одговара ПОЛУllречНlIКУ-

RJ и npoje""nfoj БРJlIНИ - \ ' pk,1 те "'РУЖне I<pIIBIIIH:.

ОIЮГ прилога) 11 ПРlIнципа компонокања .зеltlt8еЛltе311tIХ

Све р;!~ше раЗВрст8ltе су у Д8С кзrегорltје:

Од те тачке

IIриЈИ се самостално витоперсње КOJ101lO33 И)!l иIlНС (y.~HHHe)

CpeiIllItC.

ПолаЗНII ОСНОВ за ко нструисање 11 ДIIМСН:)ИОНlIсање <::појннх

I н СЛУЧ:Јј 2.

HIIX

pa~1II1t ззвltсн O!I. reoМС'!1Јијског IФНТНIIУНтета крнвиис"их

8.јул

глас!!шs. ;

20 11.

Број
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5.1.Ј. Под)'ЖlIIl nрофю

OO:lIIкa l' КОlшепцнје 111о1118НИХ. односно УЛН8 ttНХ позручја (слика
5·07 оаог пр.щ о га). То 1113'1 11 -'1 3 се ltCћe брзине уСllОвљавају Ја подPr'jc Н1.'11јва, а нешто t.HIIt.e врезltOCТll1а IIO.:tPучје улива.
Основ 13 .111:чеll'llOllItсањс 11 проверу пр"м ење ll НХ ,'со:чС'Триј -

11ЗТ8 Il нвелаuнје да бн се сwаЊ I!Ла ДУЖнtНl

CI.: II (.1СМО:Н313 јесу реэу.тryјуће вреДНОСТИ пројектие БРЗНlIС на

простор. Генсра.1l1Н п росторн" ОЗИОС И3 де ИНВСЈШС8ноi РЗСКр<:НII'

сrюјllНМ ра"nа.ча

цн (СЛ нt;8 5..()9 овог прилога) пocnсдни1l j~ фУНt;UllOнаМIОГ ннюа 11

- \' prcl. r

(Т3Чlo."3

ОIЮГ прилога).

5.2.1.

Hpe.111OCТII проје...-rш: брзине у кружнни КРНВННаЈ4а Vp k.,i на

ВqлНК8.IIll а лрој~lщнја раМПН C~ Ilрн ... еном граНИ'1ИЮ: e.~eJ04e·

прнмењеног основног п / ,.а

pa)lnH. 11

Тн ... е н заузСТII

paCKptllHue.

~ШI!lНI деНll ое..'IlкаНlt .~

paCIqlCHHua O.1pel}yjy се на ОС'lOау ,1\lј.1.-

МнНН ... а.1113 ""с,,нска Р;:П/IIIК8 на месту пресеuзњ.а Траса Н3.

граЩI на ('.1IЩII

11,рI1ЛОга . Те брзlltl(,- су УС!108.ЉСне вредно-

1I0СН: !Ј Н • Ilslp+Hk. те је: Hs l.p. BIICIII13 Сll0б0.ЩОI· l1рофlша кој!!
треба остварН'Щ 1П113д IщјвlНЩ~ 13'1n' КОЈЮI\OП (4 ,15 т). а Н к КOII '

5-08 O6U1

шhу rlОllРСЧIЮГ IIзл,ба Ipk=6 У.

1I o!lroвapajyhe BpeiIHOCТI! раmјја.l-

струцнвна ВНСIЩ3 liamyrњaкa у~учујуl'iн IIIКYf1)C6Н31 1 3.1вншен.а.

Щ' КО.\lПОIIСIIТ( ТЈК'Њ3 ffi{V ) .

Максниа.1НН lI аntбll IIIIBe.leтc не треба .аа пређу c.lCдel'ie
рампе

1.

1'--"'\

~~I~.

•, ,

. . .........

рампе

реда

р
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•

•
•,•
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.ј•. за

'"11

i

-

I~
r
m

paмlle у паду та·

...

11

ао

33

прилога .

~
~

I

а

Граннч ие вредиOCПl е,1емената пројехтие гсометрнје спој !! нх
рампн J]eH II &eJlltcaH HX

---~

го

%.

Дсцатни YC.10B МИОСИ се на резултујућн напt б ~:оло

maxl, ,'"' 9
рзwпе у 1)'нелу маКСНNалнн пмуж!!н наПlб mllxi" - 4 ij •.
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- "-'"
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.. '1 ./•.

ВО]Не повр шнне troји не с.че да пређе вредност
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вредностн::Ј.а рампе у УСПОIIУ тIX ~" 6

2. реда
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С1"I\<I ј.07: П,ю,·РЩICI(.II }-с,106U Ја Ilројеl\Лl(JfJ(JlЫ! ра.ШI/l /1(1 Qe/llll/e_lll('(lHoj IНlСIifJCf1iЩU.
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СЈIIIШ ј.О8: Теор"јска Јависносm npojel(mHf 6РЈиlII! (lд nРU.иеfoЫ!l/Q.'
puдllјуro СlIOјlflа

pal/"'I

С7/1А."й

5-09; rel{epafl{a

дисnOЗllцuја денuве.,uCШIUX ptJСКрсtlllца с

nрuкл:ЈаW гpиHII'lНlIX ~lе.llенш"а

HII8e.7C:me.
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5.1.4.

у cnо;ttни)(

8. јул 2011.

Подр)"lја flреп'1иmања

IIРОСТОРIll' Ы реШСlhнма (ф)'НI(UllOналНlt ниво

..А ~ 11 .. В '") Moryhe су 1.1РУЖС IIС деоНIIIЈС дкју

нстосмеРllИХ рам"".

из хојн",а се сао6раћајнс струје рачиају. спајају 11

npefL'IHhy (с,lНка

5·100801" IIРНJl ОП). Наведе/је !lIIМСНЗ llје раЧ811. QЗНОСНQ преплета
треба проверити у 3113..11113\1 щюпусне )101'111 11 беэбедltОС1'И на rcpН

..

ТИ'lIll I W тачкама.
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C'UI<U ј·ЈО: Тunаш peHiCњa рачмsн.а и nреlL1umоlt>OједllоmраЧIIUX

,

,
,

ро.",nu.

5.3.

>Q..
I

Кљ)"!НН ~e)(eHnI који yrnчу НI пројектна решен.а j~ усло
ви спољ не н унyrpaшње I1РСПН:ДНОС'ТII .1CHllвeJlllcaHe рас ""рсшще.

Спољна претедност ДС ll ивелнсанс раскрснице
санаје у тач,-:н

,

I

АНL1IИU п рег.1СДНОСТН

( Ps)

дефннн

,

2.2.1. овог IIpНolOгa.

Уиyrpaшња преmелност деннве..'ЈИсане рас"-рсннце ПO.ilразу

)lC8a услове прегледности IIOЗИЛО-IOOИ1IО на СВНМ УЛНII!ма (слltха

5-11

овог прилога). Троуглови преrnс:дностк, NИНКМ8.;lИII и поже:ь

НН, морају бнти ослобођенн свих пре п река roје ометају
'Јача у cкnaдy с ПРIIJIOJol

3-

BII1)'pe

во

Поврwи н ске раскрсиицс: ваИI'p8ДСКИХ

пyn:ва. }lYIt. раwnи обе36еђује се слобо.'1на IlIзура на дужнни зах
теване преrnеднОС'Тн у складу с nplL'1oroм 2 - Траса ваIII'p8ДСЮ\Х
путева. при чеJolУ је мсро.:хавна пројектна бр)Нна спојне рампе
(У РоЈ).
ПреrnСДIIОСТ У 301IH сеКУН.'1аРllе П О lрWlIнс"е раскрсн и це на

Сllll\О 5-11.' !<vщ.'mlJ.l·"IIuјо ЗОllе nре~lt.>дllосmu

ФУНКШIОНL'IНО'" НИ&Оу "С" анализнра се у с всм у према ПрlШОГУ

3-

П О!ЈРWИI IС/IЖ расКРСIIIЩС ваllградСIli:ИХ путева.

6.

11(1

!lDiJfJ)'чју у.1иНlI де

HII8c.1UCDlle раСКfJСНlще.

УРЕЂЕЊ Е ПРОСТОРА ДЕНИВEJlНСАНЕ РАСКРСНИЦЕ

УрсђеЊе простора денивелнсане раскрснице обухваћено је граllицзма заШПlТlIOГ појаса, OJlIIOCIIO појаса КОIIТРОЛ'lсаIIС II3flJaдњc
2 - Траса вангралс"их путева. Посебно је Зllвчај !! о да се у докум:е IlТНМЗ (ЈРОСТОРIЮГ планираља - ЛРОСТОpill1 nЛ;)1I
пута (ннфраcтpyrrypног mрнлора). о;tlЮClIО Pery.taIlИoHor плана пута обухВ3Пl ll аведеlll1 простор 11 YC n0CТ3.BII всза са садржај!! ).!а У 1\011у СКЛЗJIУ с прlШОroм

тanlloj зонн У uкљy опntмнзаuкје "'Орншћења простора (иа.чсна ПОlршина) к раСПОЛOJk'нl!IC саобраћајне ос нове.

6.1.
EтanHOCТ peanК3&Uljje деННIIeJIЖ:8Јtе

[таПIIОСТ реализа цнје

paclCpClIHue разматра се ТOICOlrol

Щ:юцеса израде Геllсра.l l1ОГ пројсlml, ..-ада се ,],ОНОС" O.!UtyIQ. О начину

pea.nll1aЦНje ШllрИХ ПОУ'С33 П)"ПIе (ayroП)'Ј'Не) wреи. И ICIUI,I се прывиђа ета/IНОСТ реanизације профюз IytOnyтa (ИЗrpa.:lIЬ3

у првој ttanи) • ..'1СНll вслисане

nB. IЮ.lуаутоrtyf1!

реалкзују у !СОНачllОМ ofiqнку. Од овог правl1ла се можс Q.1СТУПlml al\O се саобраћај llllЧ ана.'1КЗ3)I:l
YТВpдll да се mo прва етапа pea.nюY.iс НltJЮt фyl!КШЮIIЗ..1НН ннво денивелИСЗIIС p8CkpCHIIUC ..С', ....ој!! he се У КОН3Ч llој стаЈlН дorpaJ1llТl' на ВIIШ"
ФУIIIЩIIОНanни

pact:pCHllue се

10180 ,.А" (Hllp.

пола ДcтeJlltltе у првој етапи. а дстелнка "ао IQ)Начно решењс). ПРИ разматраљу C'11IПностн I13градње треба се

рУКО1Oд1ПИ чињеннцом да ItЗrpal1ЊВ (дorpa.дњa) .aeHHвeJlHcaнe рас"'РСннце под саoбpahaје.\.I 3ll3'lајно повећава .швеСnЩI!Оиа у:1агаIЬЗ.

6.1. Лоt.:L"на

"yntа мрежа

у ПЛl1Нllрањун пројектован.у дснн~лнсанНХ раскptюща. по н У планираљУ н пројектоеаЊУОСНОВllIIХ ПОТС'33ДРЖЗВIIНХ путе!13 1. 11 2.
реда. неопходно је 06е'збедН11l фуиХUНОНIIСан.е ЛОmJ1l1е путне мреже (ОПШТННСICII пyrеви 11 нс~roрисаН II tlyreSIl) Чllји ИИВО не можс 611ти MatЫl ол IIИВОЗ на roме је ф)'llКUНОllllсала та мрежа пре нзгралње IIОВИХ IШIЗuитeтв. EBeH1)Ћ1IlIe реКQllструкције локалllе IIУТНС мреже.

Гласник'

8. јул 2011.

Број

289

50

У'ЈЮ,,:QВ3Ј1С югра.!l,IЫ>М јеЛ IIС' или lIј.ШС деШШ~l ltсаllНХ раскрсНlЩ3

"p~I BoapeMeI1O УО'I"

иfН.l lt ж'оltlща дрJII:аВIIОГ пута обавеза су HHIICCnf'I'OPiIIIoвor пројек.

"ОМ "о..ъ}' које УТIt '1У 113 њсговс Q,.1..'1yкe У 8ОЖ1ЫI .
IIЗIlOРII с.ветЛОСТII. IIHTeH111тe'f освет.'W:IЬЗ н дlђTI' ТСХНИ'1кн

ra. у Ilрој~'''''Т) Пре')ређ<њз локалне IIYТНC wpeJf,:C у 101111 ДСIIН8СЛН
Oflpaa.lIIlt1t)1 зanеВltм;а !!OK:L'
Ilе сре.1II11С IlJo."U ro не умзљује 1111110 OCtlOllllOГ llроје .......

С311 .' раСКЈ'Сшще треба се PYJOOВOДIIТH

)с.108И

')3

CIIC

ПОkре1ие н

6.4.

ОСIle1ЉСње деНl'tи;:ml сан нх paCкpcHHlla дефllllнеанн су

браhаја. П ројекат те

TaUlljc

');IЖI III.\1 урсђењсм се У 8Слшroј 110већаRЗ craБЮIIIОСТ објеката (зе
каН3!1неа

IЫI 11РllбреЖНIIХ ('1IICТIIXI1lO.13.

Са стаНОВllшта lПра..1е пројеПllе
карту

CltI1TC)lty

(lI.'1all)

!lOt;YMCHTaullje !lеllИIleЛII
']3 О;ЈГОВОр"1' npojcKTallT форt.lllра

са ограШ I '1сњlt .\lа )а ItЗР3.!lу llројс",а IIсјза

ЖIlОГ уређ.сња (прег.1СДНОСТ. УСЛОВII IIpllxвaтalbll 8Q.'lЗ. ')3ШnIТIIС

kOHcrpYlcullje 11 др.).
6.5.

П ос('6 11 11 )'(.108И

)11

о.lрЖll8111 1hС llf'1I 1I аел Н СIIIIIНХ

pac"pcHHIIIII

У процесу II1ра.1С проје,,'Т1IС документаиllјс посебну lIажњ)'
треба поск'ппlt ),С.10ВII",а СфllК3СIIОГ
ДС: llIIlICли санс

p:lC"'PC1t1l1..lC 11

11

pauIlOН&.'IНOI· одржаван.а

управ.:ъања дсltИ8СЛllсано~ , раскрсю"

~

1,•
i,"s

113ЖИО Ф)' IIIЩIIОllалtlс IIр:пеће Сз'дРЖQјс (базс 1а озржаван.е,

11 садржаје )3 11отре6е
IIYJoIlle за ГОРНIIО. ССрlIИСИ

СlНша. То је l,осе6110

]113'1ajHo lIа аутonутеВlIма с ICOМCpиHja.1 1IOM
СkСllЛозтаUllјом. где јс Moryhe HCke (,lo(XUHe "росторе ("растор
омсђен IIIL'1ltpet:rHOII4 раМЕIOМ) ItсkOРИСТИПl 1а с:цеuпај jlpaTehllx
Са.:Јржајз ( 1II1р. базе)3 о..lРЖавањс. "стуре l 'И ПУНКТОВII и СЛ.).
Некн простори .1СIIИ&е,lисане pat"'JI'CН1ще .'oIOr)' се. aJiD се на 0:1.
терен. IIclIDpllcrнn1

1I

]:1

c...ellrrnj

обј~~а за зaumny ОkOmшс (нпр. ТМОЖННIo: Н ПpL-t ll шhltв.ач nр:ьзве

lIQ;le с W:ЮIlO1a мoryћo: је J1OWJpiIПI)' пЈЮСТОР ННД.Ilpetmte ра.... llе 11 др.).
Да бlt се ефи,,'Зсно о..'I.вијао саобраhај и у ванредним cнrya·
Цllјзма (е)(С1'Ј)еЫIIII IC.1 11 .\l3ТСIШ УС,101l1l, рехабилитација јС11Не kOJIGIIOOIIС TpakC. "рево] Сllеиllја.lllОГ терета 11 зр.). tlО1ребнГI је
се
)' 'ЮIJII ДСIIlt8СЛllсанс Р3Сkptшщс llреtш нс раuе:ша трака (t10јзс)
аутоnутева ~'Oj" се )1iрштају (lIplI"'lo)"lyjy). о;tIlОСIIО.:lЗ се преКlIне

.'1.'

раuелна тpan (појзс) г.ralllor зyrОПУТНor правиа

aJ((l

се укрштај

(прнк:ьучаk ) ИЗIlOДН заотра'1НН.ч (ВIIJlJетра.'1ННЫ) путем. ГСОМf:ТfJиј.
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C1UI\118-01: ГраНlIЧХII е.'1е.иеllmu llpojel\nlll(! ..eo.llempll}e pu.",," де·

брзине \' р.

HIIIJe..11ICQXUX

1. САОБРАЋАЈНА It

РОС"РСНlща.

ПУТНА ОПРЕМА

7.1. CHrHa.110aUHja

1739

ХОРIl10НТ&.1на. веРТНICЗ.1на It пyrОК8эна СНГН3.1И').3Ш1ја пред
мет С)' Ilосе6l1l1Х Тt:XНII'1Ј(ИХ упутстава у .:ojltM8 се јеilНОЗIIЗЧНО
.'1СфItНIIШУ стаluaРЗll8 решењ.а

')3

слобо.1llС зеоНlluе В311гра!1СКИХ

lIутева 11 pacкptНlIЦC "а њима (површииске и дсиlt8СЛItС3I1е). Због

OBII ... TCXHII'1KHM

У"УТСТВII М3 само иаЗ II В'1еllll

01111 C.1eMCII-

На основу

'1.13113 201.

11 нзградЊII (..С:.у.«беНIt
641\0 - УС н 24111),

'ЬСМ nојСЗlIначних .!ЈСIllI8СЛ IIС3llIlХ раскрс""ца.

7.2.

1.

та'1К3

г.1ЗСIIIIЈ( РС", бр.

26, 3а"'ОIIЗ о HmlНHpaњy
12109, 81109 - IIспрааЈСа.

Мнниcraр ЖIlIlOТНО: среДНllе, pyдapcrвa и I'рос10РНОТ

n"131t1l-

ПРАВИЛНltК
о ОIIШТН)! прави..'1НМII

Otвп:ьењс

)111

парщ!.18uнју, регу.lаllију

и ю~адњу

ДСlНlsеЈшса ltс раскрсшше на вaltгpa.;:lclCOj

nyrHoj

мрежи се

освет:ъавају п бll се 1I0већала бе'tбeдllОСТ сзобpahaја, побољ·
шао )OC))Iфор аожlЬC. естстск" дожJtаљај

СТIIВ

рањз доноси

т" сItГИ3.'1и)3uнје који су у директној ВС]Н С rpaђeBltllCkJtM реше

... џра

~

'"~ I I I I I
~

1•

I

ДII).tСН1110НIIСЗIЬС ,-их I'реКllда подлежо: провер"

са стаllОВlIшта lI~nHOCТII олговарајуhе

ТОГ3 су У

~

! .-

I

!! ,8
-, !! -"s

~

ICOII·

",отеЈIIIЈ IlpocтopHO )'СКЈ1а.:ЈIIПI с лО ....lшјзJ>lа зеНlIВСЛИС31ШХ рас,,'Р'

HiI'IlIlI 110110110 MO:1Cllllpa

Е

др.)

11

I«)р llсlш .... ("ЗРКI,ра.1НIIIТ11, (U .... орнuла.

roварајућн

~

>

иом. ,,"Зо сзстаВШI .\I зелом целш;упне путне мреже. Због тога је
ТРОЈlllе СТ311I11ЈС. 1131ЈЈ13ТНС IIЛ:пформе

OllpeblC j~ сзстuнlt .tIOO "роје",-нс до"],ме,,

деН lIвслнсане рзскptllнuе. као ШТО СУ ТО It ДРУО, пројекТI

11. ГРАНI1ЧНlI EJlЕМЕНТИ ПЛАНА Н ПРОФИЛА РАМПИ

YPCДIIТIJ . П оред ecтeтcmr )1lаllрсђсња щ)()(.-roра раскрснице. пеј

са не раСI'рсюше. IIСОПХОДIICI је

Oll pc!)11

ПyrН3 ОПЈ)\: \tЭ као што су: CllrypllOClle oflJ3дe. С)lеР(Ж3ЗIt 11 C/l
11O~'1СЖУ lCXIlIt'1KOj 11 'J.3":OIlCKOj рсl)'.1:IТIШII 1<1 1)' об.13СТ са OCIIOI:I
1lII!oI Шlљсм ylt3/1PC~lblI бс'ЮсЛIIОСТII 11 ПРОТОЧIIОСТlI "УТ"Ol' сзо

с об1НРО.ч lla lН3'lзј деНIIIIСЈТIIС311t' paexptllHlle у УКУПНО;\!
ВI11уеЛllOW ;1О"А>наљају учеСНIII(1I у саобраћају. к.ао '1 CТ3110811111G1 У
њеној НСl10срсдној ОКС\ПltНН, HeonxOдllO је тај ' I pocтt>p шфажно

11

Onалl nYТII"

(6)'XII;I

утврђени МCПI.'1ОЈIОПlјом пројеtoТовања путева.

I l еј ЈIЖ Н О )"рсђсње iICIIII Be.1 Mca HC р ае"рс н и це

MЉ<lllOf трупа пре свих). као н ефllК3СIIОС1' ПРИХ88ТЗњ.а

у СIlOМ анд

озroварајуhО~1 ]зКОIIС"'ОМ 11 rСХlltlЧI«)J>I pt:'1)'Л8ТIlIIO!oI 11 111IС)'
helHI 0811.\1 Y"YТCТ IIII~la.

7.3.
у "JOIIII деюtве..,,,саЈte раСкрсНllllе пoccбtlУ пажњу треба IIOCIII."'
птt ен.:IП)'lUIlюј реlOUllС1'рУ!'Шlјll jall jH~ '1111:111 Ю)М)'IНL11IС ШlфраCfPY1'C
1)'РС IiOjaje 113 тој Ш}l{Шlllјlllюстој~13 прс .1О1юtllсн.u (Щ.1)'К\' О ЉСIЮЈ
1l:l1-ра.~ЊН. ТИ ралО11ll ПаЈају 113 'cpl"Т IЮI:I()Г npojc ..-ra и .\lopajy се 06)'
'('Iзнт l )' C",I~ ф;t:g.... а юpraле П~IIТНС ДОI,:УМСlfтзшtje н H~.

HcnokpcTHe сметll.е

11

др. Ocвeтљcњctol се

06е1бе.о1ИТН да IЮ1aЧ јасно ВИдll. са сt{l'уриошћу :10ЦНра

11

1.

УВОДНЕ ОДРЕдБЕ

Ч:'3Н 1.
ОвН .... праВНЛНIIILX)!.I ПРОflИсују се оп шта праllила н у(.~оsи
пзрuелаUНјс. реryлзuије н II1rpaдн.e. ЈСО·It.ча се одређУЈе /leЛ1I'1ltllа.

