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Такође, код једнострано нагнутог коловоза  повољнији су услови 

вожње, нарочито приликом претицања због умањења дејства 

центрифугалне силе (сл. 18) 

 

 
 

Сл.17  Претицање на двострано нагнутом коловозу 

 

 

Најмањи попречни  нагиб за савремене коловозе износи 2,5%, а за 

класичне 4%. Попречни нагиб у кривини, осим одводњавања, 

омогућава и лакше савладавање центрифугалне силе. Због тога је овај 

нагиб увијек једностран и нагет према унутрашњој страни кривине. 

Минимални нагиб у кривини једнак је нагибу на правцу, а максимални 

нагиб се одређује из услова да возило, које стоји у кривини не склизне 

низ коловоз, под најнеповољнијим условима (поледица). Према 

прописима највећи дозвољени нагиб у кривини износи 7%, а код 

серпентина 9%. 
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6.3. Витоперење коловоза 
 

Промјена попречног нагиба коловоза назива се витоперење коловоза, а 

дужина пута на којој се врши витоперење назива се прелазна или 

витоперна рампа. Потреба за промјеном попречног нагиба јавља се 

при прелазу из правца у кривину, када се мијења врста коловозног 

застора и код двије узастопне кривине супротног смјера. Може 

наступити неколико случајева: 

 

1. витоперење двострано нагнутог коловоза 

2. витоперење једнострано нагнутог коловоза 

- витоперење око ивице коловоза 

- витоперење око осе коловоза 

 

6.3.1. Витоперење  двострано нагнутог коловоза 

 

Овај случај настаје када се из правца, на коме коловоз има двострани 

нагиб, прелази у кривину у којој је коловозу потребно дати једнострани 

нагиб ка унутрашњој страни кривине. Витоперење се врши тако што се 

спољашња половина коловоза уздиже док се не постигне једностран 

попречни нагиб једнак попречном нагибу унутрашње половине 

коловоза, па се затим уздиже цио коловоз око унутрашње ивице до 

жељеног нагиба на почетку кривине. 

 

 Од краја кружне кривине овај процес иде обрнуто, тј. од краја кружне 

кривине почиње постепено спуштање спољашње половине коловоза. 

Овај процес витоперења приказан је на сликама 18 и 19. 

 

 

 

 
 

Сл.18  Витоперење двострано нагнутог коловоза 
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Сл.19  Приказ витоперења двострано нагнутог коловоза 

 

6.3.1. Витоперење  једнострано нагнутог коловоза 

 

Витоперење једнострано нагнутог коловоза може бити изведено на два 

начина, и то: 

- око ивице коловоза и 

- око осовине коловоза. 

Код оба начина витоперења могу наступити по два случаја: 

- попречни нагиб на правцу и попречни нагиб у кривини имају 

исти смјер, 

- попречни нагиб на правцу и попречни нагиб у кривини имају 

супротан смјер. 

 

Витоперење око ивице коловоза 
 

Када нагиб коловоза у правцу има исти смјер са нагибом коловоза у 

кривини, витоперење се изводи на тај начин што се коловозна 

површина издиже тако да унутрашња ивица коловоза задржава свој 

првобитни положај. Тај случај је приказан у попречном профилу  на 

слици 20. 

 
Сл.20  Витоперење око ивице коловоза (нагиби су истог смјера) 
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Када нагиби у правцу и кривини имају супротан смјер начин 

витоперења је приказан на сл. 21. У овом случају коловозна површина 

спушта се око тачке М1 док не достигне хоризонталан положај, а затим 

се врши подизање коловоза око тачке М΄2. 

 

 
Сл.21  Витоперење око ивице коловоза (нагиби су супротног смјера) 

 

 

 
 

Сл.22  Витоперење око ивице коловоза између двије контра кривине 

 

 

Витоперење око осовине коловоза 
 

Витоперење око осовине коловоза врши се тако што осовина задржава 

исту висину, а док се једна ивица коловоза уздиже друга се 

истовремено спушта. На наредним сликама су приказани случајеви 

витоперења око осовине коловоза. 
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Сл.23  Витоперење око осовине коловоза (нагиби су истог смјера) 

 

 
 

Сл.24  Витоперење око осовине коловоза (нагиби су супротног смјера) 

 

 

 

 
Сл.25  Витоперење око осовине коловоза између двије контра кривине 
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6.4. Прелазнице (прелазне кривине) 
 

Приликом преласка из правца у кружни лук на возило тренутно 

почиње да дјелује центрифугална сила. Ово тренутно дејство 

центрифугалне силе на возило јавља се у виду јаког удара који 

називамо бочни удар. Овај удар чини вожњу јако неудобном за 

путнике па је његова величина ограничена прописима. Бочни удар 

може се дефинисати као промјена центрифугалног убрзања у јединици 

времена и има јединицу  [  m/s³ ]. 
 

 
 

Сл.26  Промјена центрифугалног убрзања 

 

На слици 26 приказана је промјена центифугалног убрзања при 

проласку возила кроз кривину без прелазница (пуна линија) и промјена 

убрзања при проласку кроз кривину са прелазницама (испрекидана 

линија). У случају без прелазница, на почетку кружне кривине (PK) и 

на крају кружне кривине (KK) долази до појаве удара услед тренутне 

промјене центрифугалног убрзања од нуле на правцу до вриједности 

V
2
/R на почетку кривине односно од вриједности V

2
/R на крају кривине 

до нуле на правцу. 

 

Да би се избјегле неповољности, које изазива директан прелаз из 

правца у кружну кривину, између прикњучних праваца и кружног лука 

ac=V
2
/R 

                         PK                               KK                     l [m]                                        
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умеће се одређена дужина пута чија се закривљеност постепено 

повећава и тако обезбјеђује постепен пораст центрифугалне силе 

(испрекидана линија на слици 26). Ова дужина пута назива се  

прелазница или прелазна кривина и представља дио криве са 

промјењивим полупречником која се назива клотоида, а иста је 

приказана на слици 27.  
 

 
 

Сл.27  Клотоида 

 

 

 

 

6.5. Проширење коловоза у кривини 
 

Приликом кретања возила кроз кривину сваки точак описује посебну 

путању, а међусобни положај тих путања зависи од угла закретања 

предњих точкова (односно од полупречника кривине) и размака између 

осовина на возилу. Јасно је да је ширина трага возила у кривини већа 

него на правцу, па је због тога потребно извршити проширење коловоза 

у кривинама мањег радијуса (до 300 м ). Величина овог проширења 

креће се од 0,3 метра (за кривине полупречника 200 – 300 метара)  до 

1,75 метара (за кривине полупречника 20 – 40 метара). 

Проширење се изводи са унутрашњу страну кривине, почевши 

постепено повећање од почетка прелазне кривине до кружне кривине, 

кроз коју задржава максималну ширину. Проширење се опет постепено 

смањује након изласка из кружне кривине на прелазницу (слика 28). 

Код серпентина проширење се изводи на спољашњу страну кривине, 

чиме се уједно врши и повећање полупречника кривине. 
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Сл.28  Проширење коловоза у кривини 

 

6.6. Прегледност пута у кривини 
 

Да би вожња била безбједна, возач са сваке тачке на путу мора испред 

себе видјети довољну дужину пута која омогућава безбједно 

заустављање возила које се креће рачунском брзином. Ова дужина 

назива се минимална дужина прегледности. 

 

Непрегледна мјеста на путевима су кривине малог полупречника, 

засјеци, усјеци, шуме, насељена мјеста и сл. Да би се обезбиједила 

прегледност на таквим мјестима врши се тзв. отварање кривина. 
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Овај задатак може се ријешити на два начина, и то графички и 

рачунски.  

 

Претпоставља се да се око возача налази на 1,5 метара од унутрашње 

ивице коловоза, и на висини од 1,2 метра од површине коловоза. 

 

Графичка метода приказана је на наредној слици. 

 
Сл.29  Одређивање ширине прегледности графичким путем 

 

 

У погодној размјери нацрта се кривина са прелазницама, а на 1,5 

метара од унутрашње ивице коловоза нацрта се путања ока возача, па 

се на њој узме произвољан број тачака. 

 

У истој размјери у отвор шестара узмемо минималну дужину 

прегледности и из ових произвољних тачака пресијецамо линију по 

којој се креће око возача. 

 

Спајањем ових тачака добија се низ сјечица, чија је дужина једнака 

дужини захтијеване прегледности у тој кривини. 

 

Максимална ширина отварања кривине налази се на симетрали 

кривине, док је лијево и десно та ширина мања 
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6.7. Вертикалне кривине (заобљавање прелома нивелете) 
 

Под нагибом нивелете коловоза, или уздужном нагибу пута (u), 

подразумијева се однос промјене висине нивелете (H) према 

одговарајућој дужини (l) у хоризонталној пројекцији. 

 

 
Сл.30  Уздужни нагиб пута 

 

Са слике се види да је уздужни нагиб пута (u): 

tg
l

H
u   

Пошто је угао α, релативно мали тада је и L≈ l, па је и sinα≈ tgα и тада 

се уздужни нагиб пута може израчунати као: 

 tg
L

H
u  sin  

 

Уздужни нагиб (као и попречни) изражава се на два начина: 

- у облику децималног броја, на примјер u=0,06 што значи да се 

пут пење 0,06 метара на 1 метар дужине пута; 

- у процентима, на примјер u=6% значи да се пут на дужини од 

100 метара пење 6 метара. 

 

Минимални нагиб нивелете није одређен, што значи да може да буде 

једнак нули (хоризонталан пут), мада се ово избјегава због подужног 

одвођења воде. 

 

Максимални нагиб нивелете зависи од разреда пута, врсте возила која 

саобраћају по путу, величине саобраћаја и карактера терена.  
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Максимални нагиби пута у [%] за поједине категорије пута, у 

зависности од врсте терена дати су у наредној табели: 

 

Разред пута 
Категорија терена 

Равничарски Брежуљкаст Брдовит Планински 

Ауто-пут  - 4-5 5 7 

1. разред - 5 6 7 

2. разред - 6 7 8 

3. разред - 7 8 9 

4. разред - 8 10 11 

5. разред - 10 11 12 

 

Да би нивелета била што боље прилагођена терену, потребно је да она 

мијења свој правац, односно да се нивелета ломи. Тачке у којима 

нивелета мијења правац, називају се преломи нивелете. Ови преломи 

могу бити конвексни (испупчени) и конкавни (удубљени). 

Да би вожња на преломима била што безбједнија и удобнија врши се 

заобљавање прелома нивелете вертикалним кривинама. 

Минимални радијус конвексне кривине израчунава се из услова 

прегледности пута у вертикалном смислу, а за конкавне кривине из 

услова удобности вожње која је исказана величином центрифугалног 

убрзања у овим кривинама. 

 
Сл.31  Зауставна прегледност у конвексној вертикалној кривини 

 
Сл.32  Конкавна вертикална кривина 
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6.8. Серпентине 
 

Да би се у планинским теренима на кратком растојању савладале 

велике висинске разлике, са дозвољеним подужним нагибом, потребно 

је продужавати трасу пута. Повезивање прикључних праваца врши се 

помоћу комбинованих кривина које се називају серпентине.  

 

Серпентине се састоје од: 

- главне кривине или окретнице чији је централни угао већи 

од 180 степени 

- двије прикључне кривине 

- међуправаца између прикључних кривина и главне 

кривине 

- грла серпентине које се налази између прикључних 

кривина 

 

Према смјеру прикључних кривина разликују се серпентине првог и 

другог реда. Код серпентина 1. реда прикључне кривине су супротног 

смјера (сл. 33), а код серпентина 2. реда обје кривине имају исти смјер 

(сл. 34). 

 

 
 

Сл.33  Серпентина првог реда 
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Сл.34  Серпентина другог реда 

 

 

7. Грађевински елементи пута 
 

Пут као грађевински објекат  сачињавају доњи и горњи строј пута, 

путни грађевински објекти, саобраћајни знакови и  опрема пута , а 

на јавним путевима ван  насеља и  земљишњи  појас  с обје  стране пута  

ширине  најмање  један  метар рачунајући од линије коју чине крајње 

тачке попречних профила пута и ваздушни простор изнад коловоза у 

висини од седам метара. 
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Сл.35  Границе путног земљишта 

 

 

 

 

 

 
 

7.1. Доњи строј пута 
 

Доњи строј пута има задатак да образује стабилну, равну површину 

одређене ширине, на коју ће бити постављен горњи строј тј. сви 

грађевински објекти и уређаји који служе за одвијање саобраћаја и 

повећање његове безбједности. 

 

Доњи строј пута чине: земљани труп и вјештачки објекти. 
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Земљани труп пута је вјештачки објекат који је израђен од земље или 

у земљи, а у зависности од терена може имати облик насипа, усјека, 

засјека и галерије. 

 

 
 

Сл.36  Облици земљаног трупа 

 

 

 

Објекти који улазе у састав доњег строја пута могу се подијелити у 

четири основне групе и то: 

- објекти за пропуштање воде кроз пут (пропусти и 

мостови) 

- објекти за укрштање са другим саобрећајницама 

(надвожњаци и подвожњаци) 

- објекти за извршење доњег строја (потпорни зидови, 

вијадукти и тунели) 

НАСИП 

УСЈЕК 

ТИПИЧАН ЗАСЈЕК 

ЧИСТ ЗАСЈЕК 

ГАЛЕРИЈА 



 – Основи путева и улица –                                             наставник: Ристић Катарина 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 - 40 - 

- објекти за обезбјеђење стабилности пута (обложни зидови 

и вјештачке галерије) 

Објекти за пропуштање воде, отвора до 5 метара спадају у пропусте, а 

преко тога су мостови. 

 
 

Сл.37  Пропусти и мостови 

 

 
Сл.38  Надвожњак и подвожњак 

 

ЦЈЕВАСТИ 
ПРОПУСТ 

 

СВОДНИ 

ПРОПУС

Т 

 

ПЛОЧАСТИ 

ПРОПУСТ 

 

НАДВОЖЊАК - ПОДВОЖЊАК 
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Сл.39  Потпорни зидови 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Сл.40  Вијадукти и тунел 

 

 

 

 
 

Сл.41  Обложни зидови 
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Сл.42  Вјештачка галерија 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Горњи строј пута 
 

Под горњим стројем пута подразумијева се низ конструкција и уређаја, 

изграђених на површини пута, који служе директно одвијању 

саобраћаја или за повећање његове безбједности. Основни елементи 

горњег строја пута су: 

- колавоз 

- пјешачке и бициклистичке стазе 

- зауставне траке 

- стајалишта 

- паркиралишта 

- ивичњаци 

- ивичне траке 

- банкине 

- берме 

- риголи 

- јаркови 

- зелени појас 
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7.3. Опрема пута 
 

Савремени пут треба да омогући што безбједније кретање возила, како 

при нормалним временским приликама, тако и ноћу и у условима 

смањене видљивости (магла, киша, сусњежица). Ради тога, на путу се 

постављају разни уређаји, који имају за циљ да повећају техничку 

сигурност возача и тако омогуће развијање што већих брзина кретања 

уз пуну безбједност саобраћаја по свим временским приликама. Сви ти 

уређаји чине опрему пута, а то су: 

- смјерокази 

- мачије очи 

- колобрани 

- ограде 

- одбојне ограде 

- километарски стубови 

 

Смјерокази су стубићи који се постављају дуж пута на међусобном 

растојању од 50 метара на правцу и 20 до 50 метара у кривинама, а 

служе за визуелно ивичење пута. Да би се боље уочавали, смјерокази су 

обојени бијелом бојом, а при врху се налази црна трака ради бољег 

уочавања по снијегу. Изнад црне траке или у оквиру црне траке, на 

смјероказу, су уграђена два рефлектујућа стакла (катадиоптера) која 

служе за боље уочавање ноћу и они дају свјетлост црвене боје са десне 

стране пута, а са лијеве стране бијелу свјетлост. У последње вријеме 

смјерокази се израђују од пластике. 

 

 
 

Сл.43  Смјерокази 

 

 



 – Основи путева и улица –                                             наставник: Ристић Катарина 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 - 44 - 

Мачије очи су катадиоптери који омогућавају безбједнију вожњу ноћу 

и у условима смањене видљивости. Постављају се по ивици пута и по 

осовини пута (уграђују се у коловоз).  

 

 
 

Сл.44  Катадиоптери (мачије очи) 

 

 

Колобрани су релативно масивни камени или бетонски стубови поред 

коловоза, који имају задатак да задрже возило у плануму пута у случају 

њиховог скретања са коловоза. Уграђују се на ивици банкине. У задње 

вријеме се мало користе јер су их замијениле одбојне ограде. 

 

 

 
 

Сл.45  Колобран 
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Ограде служе за заштиту возила и пјешака на путевима који су 

изграђени на доњем потпорном зиду или на мостовима. Раде се од 

различитих материјала, а најчешће од метала. 

 
Сл.46  Ограде за возила и пјешаке 

 

Одбојне (заштитне) ограде служе за спречавање излијетања возила са 

пута при већим брзинама. Раде се од врло еластичних челичних лимова 

постављених на чврсте носаче. 

 
Сл.47  Одбојне ограде 

 

Километарски стубови служе за обавјештавање корисника пута о 

растојању на коме се налази од полазног мјеста односно о растојању до 

првог већег мјеста. Раде се од камена или бетона и постављају се на 

растојању од једног километра. На магистралним путевим врхови 

стубова обојени су црвеном бојом, а на регионалним путевима зеленом 

бојом. 

 
Сл.48  Километарски стуб 
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8. Коловозне конструкције 
 

Све коловозне конструкције могу се подијелити у двије групе и то 

класичне и савремене. 

Свака од ових може се подијелити по следећој шеми: 
 

 

1. КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 
1.1. КЛАСИЧНЕ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 

1.1.1. КАМЕНЕ 

- турска калдрма 

- камене плоче 

 

1.1.2. ТУЦАНИЧКЕ 

- макадам 

- телфорд (шосе) 

 

1.2. САВРЕМЕНЕ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 

1.2.1. ФЛЕКСИБИЛНИ КОЛОВОЗИ  (УГЉОВОДОНИЧНИ) 

1.2.1.1. ТЕЖАК САОБРАЋАЈ 

- ливени асфалт 

- ваљани асфалт-бетон 

- набијени асфалт 

 

1.2.1.2. СРЕДЊИ САОБРАЋАЈ 

- пенетрисани макадами 

- засути макадами 

- мијешани макадами 

- асфалтни тепих преко 2,5 цм 

 

1.2.1.3. ЛАК САОБРАЋАЈ 

- проста површинска обрада 

- ојачана површинска обрада 

- двострука површинска обрада 

- асфалтни тепих дебљине 2,5 цм 

1.2.2. КРУТИ КОЛОВОЗИ (СИЛИКАТНИ) 

1.2.2.1. ТЕЖАК  САОБРАЋАЈ 

- цементни бетон дебљине преко 20 цм 

 

1.2.2.2. СРЕДЊИ САОБРАЋАЈ 

- бетон дебљине испод 20 цм 

- бетонске плоче 

- цементни макадам 

- конкрелит 

- макадам са воденим стаклом 
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9. Градске улице 
 

Скуп свих улица на територији града чини уличну или градску 

саобраћајну мрежу. У зависности од значаја, градске улице се дијеле на 

саобраћајнице вишег и саобраћајнице нижег реда. 

 

Међусобни однос појединих улица назива се систем уличне мреже. 

Ови системи могу бити врло различити, али се могу сврстати у следеће 

основне групе: 

- радијални (зракасти), 

- радијално-прстенасти, 

- правоугли (ортогонални), 

- правоугло-дијагонални, 

- органски (слободни) систем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сл.49  Радијални и радијално-прстенасти систем улица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сл.50  Правоугли и правоугло-дијагонални систем улица 
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Попречни профили градских улица су прилагођени специфично-

стима одвијања саобраћаја у граду. Овај саобраћај чине моторна 

возила, шинска возила, бициклисти и пјешаци. Ради повећања 

безбједности тежи се физичком одвајању појединих врста саобраћаја. 

 

 

 
 

Сл.51  Типичан попречни профил градске улице 

 

 

 

 

 

 


