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1. УВОД 

 

 

Предмет пројекта    Израда главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 15,  

 Деоница: Кула (Бачка Топола) - Врбас (Савино Село)*  

 км км 63+696 - км 73+852, Л= 10.156 км 

Пројектант  Конзорцијум: „Project biro UTIBER“ д.o.o. Нови Сад, „UTIBER“ Közúti 
Beruházó Kft. Будимпешта и  „PANPRO ТЕАМ“ д.o.o. Београд 

 

 

Пројекат рехабилитације и унапређења безбедности путева (Road Rehabilitation and Safety Project – 
RRSP) је пројекат подршке Међународих финансијских институција Влади Републике Србије у 
имплементацији Националног Програма Рехабилитације државне путне мреже.  

Овај пројекат представља реализацију  Прве фазе Владиног програма рехабилитације путева.  

 

 

1.1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ 

Прeмa Рeфeрeнтнoм систeму држaвнe путнe мрeжe из 2009. гoдинe, дeoницa Кула 2 (Црвенка) – 
Врбас 1 (Куцура) има дужину од 10.955 км. Нaкoн усвajaњa и ступaњa нa снaгу Кaтeгoризaциje 
држaвних путeвa из 2015. гoдинe, успoстaвљeн je нoви Рeфeрeнтни систeм и извршeнe су слeдeћe 
измeнe: 

 умeстo „Кула 2 (Црвенка)“ дeфинисaнo je нoвo имe сaoбрaћajнoг чвoрa „Кула (Бачка Топола)“, 

 умeстo „Врбас 1 (Куцура)“ идeнтификoвaн je нoви сaoбрaћajни чвoр „Врбас (Савино Село)", 

 дужинa дeoницe је 11.046 км. 

 
Прeдмeтнa дeoницa припaдa Јужнобачком и Западнобачком упрaвнoм oкругу лoцирaнoм у АП 
Војводини. Дeoницa Кула (Бачка Топола) – Врбас (Савино Село) у дужини oд 11.046 км припaдa 
држaвнoм путу IБ рeдa бр. 15 (стaрa oзнaкa путa М-3) („Службeни Глaсник РС“, бр. 93/2015), 
прeдстaвљa дeo попречне сaoбрaћajнe вeзe кроз Бачку и Банат, односно граничних прелаза са 
Мађарском (Бачки Брег) и Румунијом (Наково).  

Предметна деоница пролази кроз oпштине Кула и Врбас и дeo je Прojeктa прeдвиђeног зa пojaчaнo 
oдржaвaњe у oквиру Друге гoдинe њeгoвe имплeмeнтaциje.  

Почетак деонице је на км 63+696  на улазу у насеље Кула, пре постојећег надвожњака, код 
раскрснице државног пута и ул. 25маја. 

 Крај деонице је на улазу у Врбас на почетку површинске раскрснице ул. Маршала Тита и Октобарске. 
Предметна раскрсница није предмет Пројекта. 

Детаљан приказ одређивања тачних стационажа је дефинисан прилогом из Пројектног задатка 
Инвеститора. 
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Табела 1.1. Саобраћајне деонице и чворови према референтном систему 

 

Р. 
бр. 

Стара 

ознака 
деонице* 

Ознака 
деонице 

Ознака 
почетног 
чвора 

Ознака 
завршног 
чвора 

Назив Почетног 
чвора 

Назив завршног 
чвора 

Дужина 
деонице 
(км) 

1 0160 01506 1505 1506 Кула (Бачка 
Топола) 

Врбас (Савино 
Село) 

11.046 

(10.156**) 

Укупно: 11.046 

(10.156**) 

* ознака деонице према старом референтном систему 2008/2009 

** дужине поддеоница предвиђене за пројектовање 

 

 

 

Слика 1.1: Шематски приказ деонице предвиђене за рехабилитацију 
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Слика 1.2. Предметна деоница 
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2. ОСНОВЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ 

2.1. ЗАКОНСКА И ДРУГА РЕГУЛАТИВА 

Законска регулатива која је коришћена при изради Главног пројекта обухвата: 

            Закони и уредбе Републике Србије 

 Закон о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС", број 41/2009, 53/2010, 
101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон и 9/2016 - одлука УС); 

 Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - исправка, 64/2010 - 
одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 
132/2014 и 145/2014); 

 Закон о јавним путевима („Службени гласник РС“, бр. 101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012, 
104/2013); 

 Закон о службеној употреби језика и писама („Службени гласник РС", бр. 45/91, 53/93, 67/93, 
48/94, 101/2005 - др. закон и 30/2010); 

 Уредба о категоризацији државних путева („Службени гласник РС бр. 105/2013 и 119/2013) 

 Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 66/91, 83/92, 13/95, 135/04, 
36/09, 36/09 - др. закон, 72/09 - др. закон, 43/11 - одлука УС и 14/16) 

 Закон о културним добрима („Службени гласник РС“, бр. 71/94, 52/11 - др.закони и 99/11 - 
други закон) 

 Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12 и 101/16) 

 Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, бр. 101/05 и 91/15) 

 Закон о експропријацији („Службени гласник РС“, бр. 53/95, „Службени лист СРЈ“, бр 16/01 - 
одлука СУС и „Службени гласник РС“, бр.20/09, 55/13 - одлука УС и 106/16 - аутентично 
тумачење) 

 Закон о Просторном плану Републике Србије („Службени гласник РС“,  бр.88/10) 

            Прописе и правилнике 

 Правилник о саобраћајној сигнализацији („Службени гласник РС“, број 85/17) 

 Правилник о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни 
објекти и други елементи јавног пута („Службени гласник РС“, број 50/2011) 

 Правилник о начину означавања државних путева, садржини евиденције, начину вођења 
евиденције, начину прикупљања, односно обнављања података, као и условима коришћења 
података из евиденције о државним путевима ("Службени гласник РС", број 50/2012) 

 Технички прописи и упутства из области путног инжењерства и додирних области, стандарде 
SRPS-ISO. 

 

2.2. ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ 

За потребе израде Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Iб 15(стари М-3), деоница: : 
Кула 2 (Црвенка) – Врбас 1 (Куцура), извршени су потребни геодетски радови у сврху добијања 
геодетске подлоге за пројектовање. 

Геодетска подлога је израђена у AutoCad окружењу.   
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2.3. ОСТАЛЕ ОСНОВЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ 

Са званичних интернет портала општина Кула и Врбас пројектант је преузео важећу планску 
документацију: 

 План генералне регулације општине Врбас (ПГР) 

 Просторни план Општине Kула (ППО) 

 Просторни план Општине Врбас (ППО) 

 План детаљне регулације за део насеља центар 

 

Наведеним планским документима је дефинисан план развијања саобраћајне инфраструктуре у зони 
предметне деонице. 

Просторним плановима  Општина Кула и Врбас (ППО), утврђена је потреба за изградњом додатних 
аутобуских и паркинг површина, формирање аутобускох стајалишта у облику ниша како би се 
поваћала безбедност путника при уласку и изласку из аутобуса.  

Планирано је проширивања постојећих и изградња нове мреже бициклистичких и пешачких стаза. У 
оквиру ове фазе пројектовања обухваћене су пешачке и бициклистичке стазе уз постојећи коловоз.  

 

Поред планске документације основ за израду предметне пројектне документације чине и 

 Претпројектни услови 

 Уговор 

 Пројектни задатак 

 

Важно је напоменути да је за израду предметне документације поред планских докумената и услова 
јавних институција од посебне важности и сагледавање потреба локалних заједница (социјални 
аспект). Захтеви локалних заједница су прибављени и у складу са могућностима инкорпорирани у 
пројектно решење. 

 

 

2.4. НАЧИН ОБЕЛЕЖАВАЊА ДЕОНИЦЕ 

Према геодетској подлози дефинисана је осовина за целу деоницу пута која је предмет 
рехабилитације.  

Стационаже су дефинисане према већ поменутим чворовима: чвор 1505 Кула (Бачка Топола) на km 
63+696 и чвор 1506 Врбас (Савино село) на km 76+098, и може се закључити да су стационаже у 
потпуности у складу са важећим референтним системом. 
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3. АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА  

3.1. ПРОСТОРНЕ И ФИЗИЧКЕ СТРУКТУРЕ ПУТА 

 3.1.1. Постојеће стање путног земљишта 

Према Пројектном задатку пројектант је у обавези да изврши анализу постојећег стања просторне и 
физичке структуре пута у границама путног земљишта, на основу архивских података и на основу 
непосредно прикупљених података на терену.  

Предметна деоница пролази кроз катастарске општине Кула, Врбас атар и Врбас град. Увидом у 
достављене катастарско-топографске планове и упоређујући са реалним стањем на терену,  
установљено је да се постојећи пут налази на парцелама које су у власништву ЈППС, Општина Кула и 
Врбас, као и на парцели Железница Србије. На предметној деоници пут не напушта путно земљиште 
те нема потребе за додатном експропријацијом . 

Предметна деоница од почетка до км.68+800 се налази у К.О Кула и налази се на парцелама 5887/5, 
5887/4, 5885/6, 5885/2, 5812, 5788, 9828 које су јавна својина РС 

Од км.68+880 до км.71+015 траса се налази у К.О. Врбас атар и налази се на катастарским парцелама 
3160/1, 3160/2 које су јавна својина РС 

Од км.71+015 до краја деоница се налази у К.О. Врбас на парцелама 10858/1, 10861/1, 10863 и 10892  
које су јавна својина РС.  На делу пружног прелаза преко пруге Београд-Суботица траса се налази на 
парцелама 10837 и 10838 које су у власништву ``Инфраструктуре железница Србије``а.д. 

Ширина постојећег путног земљишта се креће од 15-20м у насељу до 25-50м на ванградском делу 
трасе. 

Постојећи прикључак на км. 67+919.63 ка мотелу Родић се не налази на формираној путној парцели 
већ пресеца неколико приватних парцела и оарцела у власништву локалних привредних субјеката. 

 

 3.1.2. Елементи постојеће геометрије пута 

Почетак деонице је на км 63+696 и може се дефинисати као граница између деоница градског и 
ванградског карактера. Крај деонице је на улазу у Врбас на почетку површинске раскрснице ул. 
Маршала Тита и Октобарске. Предметна раскрсница није предмет Пројекта. 

 

3.1.2.1. Ситуациони план 

Геометријски профил постојећег пута чине две возне траке  укупне ширине од 6.8-7.0 m.  

На делу деонице кроз насеље Кула  постојећи коловоз је ширине око 7.2м, са проширењем у зони 
раскрснице са ул.Исе Бајића.  

Од наведене раскрснице до прилаза мосту постојећи коловоз је ширине око 8.8м, тј.возне траке са 
тракама за бициклисте.  На прилазима мосту као и на самом мосту на км. 67+430 коловоз је ширине 
6.0м. Коловоз ширине 6.0м се налази на деоници од км.67+275 до км.67+480. 

На остатку деонице је ширина коловоза око 9.0м у случају кад постоји тракак за лева скретања или 
кад се бициклистичка стаза налази у саставу коловозне површине. 

Банкине су обостране ширине од 1,20-1,50 m. са местимичним проширењима на којима су 
формиране пешачке или бициклистичке стазе на деловима деонице где не постоје дефинисане стазе.  
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Већи део предметне деонице је у класичном насипу, тако да се вода слива са коловоза преко 
банкине до земљаног канала.  

 

3.1.2.2. Подужни профил 

Подужни нагиби постојећег коловоза пута предметне деонице  у потпуности су у складу са 
елементима захтеваним за рачунску брзину Vr=80km/h. 

Подужни нагиби постојећег коловоза се крећу приближно између 0.1 и 0.5%, понегде износе 1%.  

На местима премошћавања постојећих канала максимални подужни нагиб креће се око 2.8% и 2.6%.  

 

 

3.1.2.3. Попречни профил 

Од почетка деонице до км.63+970 коловоз је у једностраном десном нагибу од 1.5%-2.5% 

63-970 – 64+870  кроваст 1.5%-2.5% 

64+870- 64+950  једностраном леви нагиб око 2.% 

64+950 – 65+620 кроваст 1.5%-2.5% 

65+620 -65+720 једностраном леви нагиб око 1.5% 

65+720 -66+420 кроваст 1.5%-2.5% 

66+420 – 66+490 једностран десни нагиб од 1.5%-2.5% 

66+490 – 66+870 кроваст 1.%-2.5% 

66+870 – 66+975 једностран десни нагиб од 1.5%-2.8% 

66+975 -67+175 кроваст 1.%-2.5% 

67+370- 67+500 кроваст 1.%-2.5% 

67+500 – 67+600 једностраном леви нагиб око 1.5% -6% 

67+600 - 68+430 кроваст 1.%-2.5% 

68+430 до краја  једностран десни нагиб од 1.5%-3.5% 

 

 3.1.3. Постојећи садржаји и прикључци на деоници 

Од км. 63+725 до км 66+950 деоница је пролази кроз насење Кула са изразитом ивичном градњом и 
многобројним прилазима индивидуалних објеката. На овом делу деонице се налази 12 површинских 
раскрсница од којих је само раскрсница са ул. Исе Бајића четверокрака.  

Сви остали укрштаји су трокраке раскрснице, без посебних возних трака за улив/излив.  Трака за лева 
скретања ширине 3,0м се налази од км. 65+550.(укрштај са Исе Бајића) до км 65+965 (укрштај са ул. 
Саве Ковачевића.  

Од км. 66+950 до км 68+900, деоница је ванградска са учесталим обостраним прикључцима због 
рекреативних садржаја са десне стране пута код језера, тако и са леве стране пута због улаза у 
Индустријску зону Куле. На ванградској деоници додатна трака за лева скретања постоји на укрштају 
са улазом у индустијску зону Кула на км.68+870. Додатна трака се налази и на делу деонице од 
км.71+220 до км.73+210.   

Поред наведених прикључака на стационажама км.66+502 и на km 72+893.10 се налази бензинска 
станице. За станицу на km.66+502 „НИС Петрол-Кула“ не постоје одвојене уливно изливне траке. За 
станицу на km 72+893.10 „НИС Петрол-Врбас 3“, постоје издвојене уливна и изливна трака. 
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На км. 65+791 се налази Аутобусна станица „АТП КУЛА“. На прилазима станици постоје издвојене 
уливно изливне траке уливна и изливна трака. 

Сви укрштаји су табеларно побројани у поглављу 5.2.1 

На деонице постоје два моста и четири пропуста преко водопривредних канала. Детаљније о 
постојећим путним објектима је описано у оквиру поглавља 4. 

 

 

3.2. ВОЗНО ДИНАМИЧКА АНАЛИЗА 

Предметна деоница државног пута се налази равничарском подручју са дугачким правцима и 
хоризонталним кривинама радијуса већих од 700m. Подужни нагиби постојећег коловоза се крећу 
приближно између 0.1 и 1% сем на местима премошћавања канала где се максимални подужни 
нагиб креће око 2.8% и 2.6%.  

На почетку деонице, предметни пут пролази кроз насељени део Куле, где је по Закону о безбедности 
саобраћаја, брзина кретања возила ограничена на 50km/h, док је на преосталом делу ванградска 
деоница, где је по ЗОБС-у брзина кретања возила ограничена на 80km/h. 

Сагледавајући елементе хоризонталне и вертикалне геометрије пута закључено је да је на целој 
деоници не постоје елементи који би представљали ограничења у брзини кретања било путничких 
или теретних возила, те је могуће остварити брзине >80km/h. 

На основу предходно наведеног на градској деоници се усваја рачунска брзина Vr=50km/h, док се на 
ванградској деоници усваја рачунска брзина Vr=80km/h, за коју се према важећој законској 
регулативи усваја укупна ширина коловоза од 7.20m, осим на делу од км.67+275 до км.67+480, где је 
постојећа ширина коловоза око 6.0m, на ком се не планира проширење коловоза будући да 
постојећи мост није могуће проширити на потребну ширину од 7.20м. У зони моста преко Великог 
бачког канала појављују се и највећи подужни нагиби на деоници који се крећу око 2.8% и 2.6% па 
као такви не утичу на промену возне динамике. 

 

3.3. РАСПОЛОЖИВА ПРЕГЛЕДНОСТ 

Предметна деоница државног пута се протеже у типично равничарским теренским условима, 
односно у условима плитког насипа без бочних препрека, као и без изражених хоризонталних и 
вертикалних кривина.  

Фиксни објекти поред коловоза који се наводе У Анализи безбедности саобраћаја, у виду дрвећа и 
стубова електричне расвете, наведени су као физичке препреке за које треба проверити и 
обезбедити довољну удаљеност од ивице коловоза или их обезбедити на адекватан начин, а не као 
препрека која утиче на смањење прегледности.  

 

3.4. ЗАКЉУЧЦИ АНАЛИЗЕ БЕЗБЕДНОСТИ 

Кључни недостаци провераване деонице у погледу безбедности саобраћаја су: 
 

 Ограничења брзине у зонама споредних прикључака, а посебно у зони станица за 
снабдевањем горивом треба размотрити о снижавању, 

 Саобраћајну сигнализацију (хоризонталну и вертикалну) треба обновити, 

 Постоји проблем са неравном површином коловоза јер постоје колотрази и коловоз је 
поправљан више пута, 



 

 

Главни пројекат појачаног одржавања државног пута IБ15, деоница: Кула (Бачка Топола) - Врбас (Савино Село)            8 
 

 Постоји проблем са површином бициклистичких трака и стаза, исти је нераван, и долази и 
до задржавања воде, 

 Постоје фиксни објекти поред коловоза у виду дрвећа (посебно на потезу деонице од 
Врбаса до Куле) и стубова електричне расвете, као и надвожњак, који није обезбеђен на 
адекватан начин, 

 Зона школе у насељу Кула није обележена у складу са Правилником о саобраћајној 
сигнализацији, 

 Постоје прикључци са споредних путева, као што су прикључци на кулској страни 
надвожњака на улазу у Кулу, чије укидање треба размотрити , јер се налазе на изузетно 
небезбедном месту,  

 Прикључци, односно раскрснице кроз Врбас имају мање радијусе заобљења лепеза, а 
због већег обима саобраћаја комерцијалних возила, код скретања долази до залажења на 
супротну страну коловоза, 

 На улазу у  Врбас, у висини индустријске зоне, коловоз има велику ширину, која иницира 
веће брзине, па је потребно размотрити да се макар визуелним путем утиче на 
''смањење'' ширине коловоза, адекватном хоризонталном сигнализацијом, 

 Не постоји трака за лева скретања на станице за снабдевањем горивом, као ни трака за 
уливање, односно убрзавање, 

 Прекорачења брзине постоје у обиму од око 30%, а прекорачења су за око 20 км/х, 

 Код скретања на локацију картинг стазе, на коловозу је извучена неиспрекидана линија у 
већој дужини, па је потребно размотрити неопходну дужину, а са обзиром да постоји 
адекватна прегледност и честа су претицања преко неиспрекидане линије, 

 Испред моста на улаз у Кулу из правца Врбаса, а непосредно након картинг стазе, постоји 
саобраћајни знак који обавештава да постоје пешаци на путу, али је ограничење брзине за 
такве услове превелико, а додатно не постоје објекти за кретање пешака и бициклиста, 

 Улаз у Кулу након надвожњака до првог семафора је веће ширине, преко 7 м, па може 
индуковати чешћа прекорачења брзине и због тога је неопходно размотрити проширење 
бициклистичких трака, а сужавање саобраћајних трака у циљу снижавања брзина и 
обезбеђивања поштовања ограничења брзине у насељу, 

 Поједине заштитне ограде су оштећене, а појединима недостају почетни елементи. 

 
 

 3.4.1. ПРЕДЛОЗИ И ПРЕПОРУКЕ 

Краткорочне мере: 

Следеће мере је неопходно одмах реализовати: 

 Ограничења брзине треба ускладити са потенцијалним конфликтима, који могу настати у 
висини укрштања/раскрсница и споредних прикључака. 

 Обновити површину коловоза. 

 Обновити површину бициклистичких стаза и трака. 

 Обновити хоризонталну и вертикалну сигнализацију. 

 Поправити заштитне ограде, односно заменити их оградама стандарда ЕN1317. 

 Уколонити фиксне објекте поред коловоза или их заштитити заштитним оградама. 

 Обележити Зону школе у складу са нормативима. 
 

Средњорочне мере: 

 Побољшање пута кроз пројекте појачаног одржавања државних путева а све у складу са 
важећим законима и правилницима. 

 Рехабилитација деонице пута новим коловозним застором. 

 Примена концепта контроле приступа на државни пут. 
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Дугорочне мере: 

 Кампања за поштовање ограничења брзине на предметној деоници. 

 Пројектовање и изградња савременог пута, без дугачких праваца, поштујући концепт 
саомообјашњавајућих и опраштајућих путева. 
 
 
 

3.5. ЗАХТЕВИ СОЦИЈАЛНОГ АСПЕКТА 

Циљ израде техничке документације у виду Главног пројекта појачаног одржавања је: повећање 
употребне вредности и трајности пута, унапређење безбедности саобраћаја, укључење захтева 
локалне заједнице (социјални аспект) и поштовање захтева заштите животне средине у максималној 
могућој мери у датим условима просторног ограничења (контекст деонице) и ограничења која 
произилазе из врсте дозвољених грађевинских и саобраћајних интервенција (законски основ). 

 

 3.5.1. Пешачке и бициклистичке стазе 

У насељу Кула пешачки саобраћај се одвија на уређеним пешачким стазама постављеним ван 
коловозне површине, већином уз ивице кућа.  

Бициклистичке стзае су дефинисане као обостране, у саставу коловозне површине, уз бочне ививце 
коловоза. 

 

 

Слика 3.5.1. Стање постојеће пешачке и бициклистичке стазе у Кули 

 

У насељу  Врбас пешачки саобраћај се одвија на обостраним пешачким стазама. Бициклиштичка 
стаза се налази само са леве стране пута.  
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Слика 3.5.2. Стање постојеће пешачке и бициклистичке стазе у Врбасу 

 

 

 

 3.5.2. Аутобусна стајалишта 

На предметној траси постоји 7 аутобуских стајалишта, њих 6 су стандардних димензија, изграђена су 
као асфалтна, ван коловоза и задовољавају безбедоносне услове у смислу заустављања аутобуса, као 
и прегледности осталих учесника у саобраћају.  

Стајалиште на улазу у Кулу налази се на земљаном проширењу и не задовољава прописане 
стандарде. 

 

Слика 3.5.4. Постојеће аутобусно стајалиште на улазу у Кулу 

 

На аутобусним стајалиштима која су смештена ван коловоза и са асфалтним застором честа је појава 
стварања земљаног наноса због лошег стања постојећег система одводњава.  
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Слика 3.5.5 Аутобуско стајалиште на улазу у Врбас 

 

 

На делу деонице између индустријских зона Куле и Врбаса не постоје дефинисане бициклистичке 
стазе. Бициклисти се на овом делу трасе крећу коловозном површином.  

 

Слика 3.5.6 Деоница без бициклистичке стазе 

 

 

 3.5.3. Паркинзи 

У насељу Кула постоји више паркинг површина од којих ће се нека реконструисатиу складу са 
захтевима локалне заједнице и усвојене планске документације.  

ПДР-ом центра Куле предвиђено је подужно паркирање у зони центра како би се ослободио простор 
за формирање нових бициклистичких стаза ван коловоза.  
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Слика 3.5.7 Паркинг у центру Куле  

 

Постојећи паркинзи уз предметну деоницу који се не морају мењати због бициклистичких стаза, 
планирају се као паркинзи под углом ради лакшег маневрисања приликом уласка/изласка са паркинг 
места  

 

 

 

3.6. ПОСТОЈЕЋИ ПРИКЉУЧЦИ 

Дуж предметне деоницебисе могла дефинисати 3 различите зоне 

- кроз насеље- постоји велики број индивидуалнихкућних прилаза иукрштања са локаним 
улицама(Сл 10.1) 

- кроз индустријску зону – уређени прикључци са одвојеном трком за лева скретања(Сл 10.2) 

- ванградскадеоница – прикључци пољопривредним површинама и индивидуалним 
објектима(Сл 10.3) 

 

Слика 3.6.1. Прикључци у насељу Кула 
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Слика 3.6.2. Прикључак ка комерцијалном објекту 

 

Слика 3.6.3. Прикључак ка индивидалном објекту 

 

Железничка пруга 

Од стационаже км.69+200 до км.72+550 са десне стране пута налази се колосек локалне пруге Врбас-
Сомбор. 

У Индустијској зони Врбас постоји неколико индустријских колосека na стационажама км.72+060 и 
72+580, који су у власништву компанија “Суноко” и “Carnex”. (сл. 10.4). 

 

Слика 3.6.4. Укрштај са железничком пругом – колосек ка “Carnex-u” 
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На стационажи км.73+490 налази се укрштај са колосеком железничке пруге Београд–Суботица–
Државна граница. (сл. 10.5). 

 

Слика 10.5. Укрштај са железничком пругом 

 



 

 

Главни пројекат појачаног одржавања државног пута IБ15, деоница: Кула (Бачка Топола) - Врбас (Савино Село)            15 
 

 

3.7. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Детаљан опис и осврт на заштиту животне приложен је у оквиру Плана управљања заштитом животне 
средине (Environmental Management Plan - EMP).  

У оквиру предметног документа у складу са савременим принципима пројектовања путева и 
подизањем свести о очувању животне средине разматрана је могућност затварања система 
одводњавања на делу деонице где траса прелази преко канала, који су у сливу канала Дунав-Тиса-
Дунав, а у циљу заштите од загађења.  

Наиме на стационажи km 63+735 налази се мост и прелази преко водопривредног канала.  

На стационажи км.67+425 предметног пута, налази се мост преко Великог Бачког  Канала (БЕЗДАН – 
ВРБАС).  

Поред наведених мостова на деоници се налазе и четири пропуста  на стационажама км 66+925, 

км 67+845, км 67+985, км 69+00,00,км 72+725, који су у сливу канала ДТД. 

У постојећем стању, одводњавање коловоза се врши попречним падом коловоза преко банкине и 
косине насипа до земљаних канала поред ивица коловоза.  

На мостовима и пропустима такође не постоји затворен систем одводњавања воде са коловоза, већ 
се вода са коловоза директно слива тј. испушта у водопривредне канале. 

У складу са просторним ограничењима биће размотрена могућност и начин прикупљања и 
пречишћавања воде са коловоза, пре испуштања у водопривредне канале.  

 

 

3.8. ГЕОТЕХНИЧКИ ИСТРАЖНИ РАДОВИ И ИСПИТИВАЊА СТАЊА КОЛОВОЗНЕ 
КОНСТРУКЦИЈЕ  

 3.8.1. ДЕФЛЕКСИЈЕ 

Дeфлeксиje кoлoвoзнe кoнструкциje су мeрeнe дeфлeктoмeтрoм сa пaдajућим тeрeтoм Dynatest FWD 
(Falling Weight Deflectometer). 

Meрeњe дeфлeксиja ФWД-oм je вршeнo нaнoшeњeм силe oд 50 кН нa кружну плoчу прeчникa 300 мм 
пoстaвљeну нa пoвршину кoлoвoзa. Oптeрeћeњeм je пoстигнут кoнтaктни нaпoн oд 0.707 MПa.  

Зa пoдeлу нa хoмoгeнe дeoницe пo пaрaмeтру дeфoрмaбилнoсти кoришћeнa je мeтoдa кумулaтивних 
рaзликa схoднo смeрницaмa AASHTO GUIDE for DESIGN of Pavement Structures. Зa свaку хoмoгeну 
дeoницу oдрeђeнa je прoсeчнa врeднoст дeфлeксиje и кaрaктeристичнa 85% врeднoст. 

Резултати извршених мерења дефлексија су детаљно приказани на одговарајућим дијаграмима. 

У циљу пoдeлe нa хoмoгeнe дeoницe пo дeфoрмaбилнoсти и дoбиjaњa штo jaсниje сликe o трeнутнoм 
стaњу и прeoстaлoj нoсивoсти кoлoвoзa прojeктaнт je спрoвeo упoрeдну aнaлизу три пaрaмeтрa кojи 
укaзуjу нa слeдeћe: 

 крутoст aсфaлтних нoсeћих слojeвa изрaжeнa прeкo рaзликe дeфлeксиja нa сeнзoримa д0 и 
д300, 

 квaлитeт пoстeљицe изрaжeн прeкo дeфлeксиje нa сeнзoру д1500, 

 укупнa крутoст кoлoвoзнe кoнструкциje изрaжeнa прeкo дeфлeксиje д0. 
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Пoступaк oдрeђивaњa хoмoгeних дeoницa урaђeн je у слeдeћим кoрaцимa: 

 упoрeднa aнaлизa свa три пoкaзaтeљa нoсивoсти зajeднo сa циљeм oдрeђивaњa eвeнтуaлнoг 
узрoкa губиткa нoсивoсти, 

 aнaлизa диjaгрaмa функциje кумулaтивних рaзликa зa дeфлeксиjу д0 прeмa AASHTO Guide for 
Design of Pavement Structures, 

 пoдeлa нa хoмoгeнe дeoницe прeмa дeфoрмaбилнoсти кoлoвoзa. 
 

 
Нa слeдeћoj слици je дaт диjaгрaм сa упoрeдним прикaзoм oвe три вeличинe 

:
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Дијаграм кумулативних разлика измерених дефлексија: 
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На следећој табели је дат приказ хомогених деоница по параметру деформабилности: 

Homogena  vrednosti  

Broj Od do   d0 d200 d300 d600 d900 d1200 d1500 d1800 d2100 

1 63+696 66+901 
Prosečna  521 344 296 194 131 92 69 54 43 

85 perc. 758 495 427 246 152 106 77 59 48 

2 66+901 70+301 
Prosečna  310 225 215 150 107 77 57 44 35 

85 perc. 369 277 258 178 129 90 65 50 40 

3 70+301 73+200 
Prosečna  380 262 245 175 115 76 55 43 34 

85 perc. 529 376 333 222 148 92 64 52 42 

4 73+200 73+852 
Prosečna  196 125 140 110 84 63 48 36 30 

85 perc. 226 161 176 130 98 73 56 43 36 

 
 
ЗАКЉУЧАК: AНAЛИЗOМ ВРEДНOСТИ ИЗМЕРЕНИХ ДЕФЛЕКСИЈА, ДОЛАЗИ СE НA ЗAКЉУЧAК ДA JE 
ПOСТOJEЋИ КOЛOВOЗ СА АСПЕКТА ДЕФОРМАБИЛНОСТИ  ПОДЕЊЕН  НА ЧЕТИРИ(4) ХОМОГЕНЕ 
ДЕОНИЦЕ.  
 

 3.8.2. ПОДУЖНА РАВНОСТ КОЛОВОЗА 

Мерења подужне равности коловоза, исказане индексом IRI (м/км) на 100 м одстојања, је извршено 
са Мулти Функционалним возилом, ласерском гредом са два дигитална ласерска сензора, један 
сензор за десни колотраг и други сензор за леви колотраг. 

Резултати извршених мерења подужне равности исказаних Међнародним Индексом Равности IRI 
(м/км) деталјно су приказани у Извештају о извршеним геотехничким истражним радовима и 
испитивањима стања коловозне конструкције.. 

За поделу на хомогене деонице по параметру равности коришћена је метода кумулативних разлика 
сходно смерницама   AASHTO GUIDE for DESIGN of Pavement Structures која је дата на дијаграмима на 
следећим странама. За сваку хомогену деоницу одређена је просечна вредност равности и 
карактеристична 85% вредност (85% перцентил). 

За оцену стања постојећег коловоза са аспекта измерене подужне равности IRI (м/км) коришћене су 
критеријумске вредности из COST Action 354 – Индикатори стања коловозних конструкција у Европи 
(Performance indicators for road pavements across Europe), а који су приказани у следећој табели: 

 
Naziv klase stanja  Oznaka klase IRI (m/km) na 

autoputevima  
IRI (m/km) na državnim 

putevima I i II reda 

vrlo dobro I ˂ 1.1 ˂ 1.2 

dobro II od 1.1 do 1.9 od 1.2 do 2.5 

prihvatljivo III od 1.9 do 2.6 od 2.5 do 3.7 

lose IV od 2.6 do 3.2 od 3.7 do 4.9 

vrlo loše V > 3.2 > 4.9 
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3.8.2.1. Десна саобраћајна трака 

На следећем дијаграму приказане су измерене вредности подужне равности IRI100m [m/km] 
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На следећем дијаграму приказане су вредности кумулативних разлика подужне равности 

IRI100m [m/km] (IRIavg): 
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У следећој тебели приказане су хомогене деонице са стационажама, према параметру подужне 
равности, просечна kao и вредност за 85% перцентил IRI-ја за сваку хомогену деоницу.  

 

Hоmоgеnа 
dеоnicа  

Stаciоnаžа 

od  

Stаciоnаžа 

do km  

Srеdnjа 
vrеdnоst IRIaver 

[m/km 

85 % vrеdnоst            
IRI85% [m/km 

Klasa stanja Naziv klase 
stanja 

1 63+696 65+100 3.84 4.12 IV lose  

2 65+100 66+000 2.33 2.94 III prihvatljivo 

3 66+000 67+100 3.79 4.90 IV lose  

4 67+100 68+300 4.51 6.16 V vrlo loše 

5 68+300 69+200 1.73 2.18 II dobro 

6 69+200 70+100 4.49 5.20 V vrlo loše 

7 70+100 71+100 2.64 3.13 III prihvatljivo 

8 71+100 73+852 3.17 4.39 IV loše  

 

 

3.8.2.2.  Лева саобраћајна трака 

На следећем дијаграму приказане су измерене вредности подужне равности IRI100m [m/km] 
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На следећем дијаграму приказане су вредности кумулативних разлика подужне равности 

IRI100m [m/km] (IRIavg): 

 

 

У следећој тебели приказане су хомогене деонице са стационажама, према параметру подужне 
равности, просечна kao и вредност за 85% перцентил IRI-ја за сваку хомогену деоницу. 

  

Hоmоgеnа 
dеоnicа  

Stаciоnаžа 

od km  

Stаciоnаžа 

do km  

Srеdnjа 
vrеdnоst IRIaver 

[m/km] 

85 % vrеdnоst            
IRI85% [m/km] 

Klasa stanja Naziv klase 
stanja  

1 63+696 66+100 3.04 3.43 III prihvatljivo 

2 66+100 67+000 3.96 4.58 IV loše  

3 67+000 67+800 5.14 6.44 V vrlo loše 

4 67+800 68+400 3.79 4.36 IV loše 

5 68+400 69+400 2.35 3.26 IV loše  

6 69+400 70+100 4.23 5.88 V vrlo loše 

7 70+100 72+000 2.68 3.45 IV loše  

8 72+000 73+852 3.62 4.91 V vrlo loše 

 

 

 3.8.3. ПОПРЕЧНА РАВНОСТ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ – ДУБИНА КОЛОТРАГА– RD 

Мерења попречне равности коловоза – дубине колотрага се према захтевима Пројектног задатка 
врше само на деоницама где је уочена појава колотрага. 

На овим деоницама су извршена мерења дубине колотрага на сваких 20 м према методологији 
дефинисаној у Пројектном задатаку (дужина летве захтевана Пројектним задатком износи 1.2м) у 
складу са стандардом ASTM E 1703 - Standard Test Method for Measuring Rut-Depth of Pavement 
Surfaces Using a Straightedge. 
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За оцену стања постојећег коловоза са аспекта измерене дубине колотрага RD (mm) коришћене су 
критеријумске вредности из COST Action 354 – Индикатори стања коловозних конструкција у Европи 

(Performance indicators for road pavements across Europe), а који су приказани у следећој табели: 

 

Naziv klase stanja  Oznaka klase  RD (mm) na autoputevima  RD (mm) na državnim putevima I i 
II reda 

vrlo dobro I ˂ 4.5 ˂ 4.9 

dobro II od 4.5 do 9.3 od 4.9 do 10.5 

prihvatljivo III od 9.3 do 14.5 od 10.5 do 17.2 

loše IV od 14.5 do 20.1 od 17.2 do 25.8 

vrlo loše V > 20.1 > 25.8 

 

 

3.8.3.1. Десна саобраћајна трака 

На следећем дијаграму су приказане измерене вредности дубине колотрага RD [mm]: 
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Nа slеdеćеm diјаgrаmu prikаzаne su vrednosti kumulativnih razlika RD [mm]: 

 

У следећој тебели приказане су хомогене деонице са стационажама, према параметру дубине 
колотрага, просечна као и вредност за 85% pеrcеntil RD-а за сваку хомогену деоницу. 

Hоmоgеnа 
dеоnicа  

Stаciоnаžа 

od km 

Stаciоnаžа 

do km  

85 % vrеdnоst            
RD85%  [cm]  

Klasa stanja 

 

Naziv klase 
stanja  

1 63+696 73+852 23.8 IV loše  

 

 

3.8.3.2. Лева саобраћајна трака  

На следећем дијаграму су приказане измерене вредности дубине колотрага RD [mm]: 
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На следећем дијаграму приказане су вредности кумулативних разлика RD [mm]: 

 

U slеdеćој tеbеli prikаzаnе su hоmоgеnе dеоnicе sа stаciоnаžаmа, prеmа pаrаmеtru dubine kolotraga, 
prоsеčnа kao i vrеdnоst zа 85% pеrcеntil RD-а zа svаku hоmоgеnu dеоnicu.  

Hоmоgеnа 
dеоnicа  

Stаciоnаžа 

od km 

Stаciоnаžа 

do km  

85 % vrеdnоst            
RD85%  [cm]  

Klasa stanja Naziv klase 
stanja  

1 63+696 73+852  26 V vrlo loše  

 

 

 3.8.4. СПОСОБНОСТ ТРЕЊА ПОВРШИНЕ КОЛОВОЗА 

Извршена су мерења макротекстуре површине коловоза за оцену способности трења (MPD) sa Мулти 
Функционалним возилом ласерском гредом са два дигитална ласерска сензора, један сензор за 
десни колотраг и други сензор за леви колотраг. 

Резултати извршених мерења параметара храпавости коловоза исказане параметрима MPD - Mean 
Profile Macrotexture Depth детањно су приказани у Извештају о извршеним геотехничким 
истражним радовима и испитивањима стања коловозне конструкције. 

За поделу на хомогене деонице по параметрима храпавости коришћена је метода кумулативних 
разлика сходно смерницама AASHTO GUIDE for DESIGN of Pavement Structures која је дата на 
дијаграму на следећој страни. За сваку хомогену деоницу одређена је просечна вредност и 
карактеристична 85% вредност. 

На приказаним дијаграмима коришћене су следеће ознаке за одређене вредности: 

 MPDright – вредност параметра храпавости у десном колотрагу, 

 MPDleft – вредност параметра храпавости у левом колотрагу, 

 MPD15%,perc – вредност 15% перцентила средње вредности параметра 
храпавости((MPDright/MPDleft)/2) на хомогеној деоници, 
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За оцену стања постојећег коловоза са аспекта измереног параметра храпавостиMPD (mm) 
коришћене су критеријумске вредности из COST Action 354 – Индикатори стања коловозних 
конструкција у Европи (Performance indicators for road pavements across Europe), а који су приказани у 
следећој табели: 

 

Naziv klase stanja 

 

Oznaka klase  

 

MPD (mm) na autoputevima  MPD (mm) na državnim  

putevima I i II reda 

vrlo dobro  I > 1.06 > 0.87 

dobro  II od 0.87 do 1.06 od 0.72 do 0.87 

prihvatljivo III od 0.68 do 0.87 od 0.58 do 0.72 

loše IV od 0.49 do 0.68 od 0.43 do 0.58 

vrlo loše  V ˂ 0.49 ˂ 0.43 

 

3.8.4.1. Десна саобраћајна трака 

На следећем дијаграму су приказане измерене вредности параметра храпавостиMPD [mm]: 
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На следећем дијаграму приказане су вредности кумулативних разлика MPD [mm]: 

 

 

У наредној тебели дате су хомогене деонице са стационажама, према параметру отпора клизању, 
просечна kao и вредност за 15% перцентил MPD-а за сваку хомогену деоницу. 

 

Hоmоgеnа 
dеоnicа  

Stаciоnаžа 

od km  

Stаciоnаžа 

do km 

Srеdnjа 
vrеdnоst  

MPDaver [mm]  

15 % vrеdnоst             
MPD [mm]  

klasa stanja Naziv klase 
stanja 

1 63+696 65+200 0.674 0.538 IV loše  

2 65+200 66+000 0.339 0.272 V vrlo loše  

3 66+000 68+200 0.525 0.421 V vrlo loše  

4 68+200 69+300 0.372 0.322 V vrlo loše  

5 69+300 70+100 0.633 0.551 IV loše 

6 70+100 71+300 0.374 0.346 V vrlo loše  

7 71+300 83+852 0.310 0.224 V vrlo loše  
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3.8.4.2. Лева саобраћајна трака  

Нa слeдeћeм диjaгрaму су дaтe измeрeнe врeднoсти пaрaмeтрa хрaпaвoсти MPD [mm] 

 

 

 

На следећем дијаграму приказане су вредности кумулативних разлика MPD [mm]: 
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У наредној тебели дате су хомогене деонице са стационажама, према параметру отпора клизању, 
просечна kao и вредност за 15% перцентил MPD-а за сваку хомогену деоницу. 

 

Hоmоgеnа 
dеоnicа  

Stаciоnаžа 

od km 

Stаciоnаžа 

do km  

Srеdnjа vrеdnоst  
MPDaver [mm]  

15 % vrеdnоst             
MPD [mm]  

klasa stanja Naziv klase 
stanja  

1 63+696 65+100 0.598 0.503 IV loše  

2 65+100 66+100 0.339 0.262 V vrlo loše  

3 66+100 66+600 0.733 0.630 III prihvatljivo  

4 66+600 69+300 0.449 0.358 V vrlo loše  

5 69+300 70+300 0.698 0.585 III prihvatljivo  

6 70+300 73+852 0.326 0.236 V vrlo loše  

 

 

 3.8.5. НИВО ОШТЕЋЕЊА КОЛОВОЗА 

Снимaк oштeћeнoсти пoвршинe кoлoвoзнe кoнструкциje урaђeн je визуeлнo нa тeрeну и дигитaлним 
видeo систeмoм мoнтирaним нa вoзилу. Снимaњe oштeћeњa je урaђeнo прeмa упутствимa дaтим у 
Прojeктнoм зaдaтку, a прeмa зaхтeвимa Инвeститoрa, oднoснo дeфинисaнoм кaтaлoгу oштeћeњa. 

У Извештају о извршеним геотехничким истражним радовима и испитивањима стања коловозне 
конструкције дaти су грaфички прилози са детаљним приказом oштeћeнoсти пoвршинe кoлoвoзнe 
кoнструкциje нa цeлoj дeoници кoja je прeдмeт oвoг прojeктa. 

Дoминaнтнo oштeћeњe пoвршинe кoлoвoзнe кoнструкциje прeдстaвљajу мрeжaстe пукoтинe oд 
зaмoрa и блoк тeрмичкe пукoтинe нa вeћeм дeлу дeoницe. На целој деоници доминира пластична 
деформација хабајућег слоја, односно појава колотрага, испливавање битумена и поправке коловоза 
као последица периодичног одржавања предметне деонице. 

Нa слeдeћим сликaмa су прикaзaнa кaрaктeристичнa oштeћeњa зaбeлeжeнa приликoм истрaжних 
рaдoвa. 

 

 

Сликa 4.5.1. Оштећења површине коловоза 
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Сликa 4.5.2. Оштећења површине коловоза 

 

 

На следећим дијаграмима је дат графички приказ доминантних типова оштећења забележених 
приликом визуелног снимања на терену. 

Мрежасте пукотине изражене у % захваћене површине коловоза: 
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Поправке коловоза изражене у % захваћене површине коловоза  

 

 

ЗАКЉУЧАК: ПРЕДМЕТНА ДЕОНИЦА СА АСПЕКТА ПОВРШИНСКЕ ОШТЕЧЕНОСТИ, УЗИМАЈУЋИ У ОБЗИР 
ТИП ОШТЕЋЕЊА, ИНТЕЗИТЕТ И ПРОЦЕНТУАЛНУ ЗАСТУПЉЕНОСТ СЕ МОЖЕ ПОДЕЛИТИ У ЧЕТИРИ 
ХОМОГЕНЕ ДЕОНИЦЕ: 

Homogena deonica  Stacionaža  

od  do  

1 63+696 68+100 

2 68+100 68+900 

3 68+900 72+400 

4 72+400 73+852 

 

 

 3.8.6. СТАЊЕ ДОЊЕГ СТРОЈА 

Резултати извршених геотехничких истражних радова и лабораторијских испитивања детаљно су 
приказани у Извештају о извршеним геотехничким истражним радовима и испитивањима стања 
коловозне конструкције. 

 

3.8.6.1. Постељица 

Ископом истражних јама и лабораторијским испитивањима је утврђено да се постељица постојеће 
коловозне конструкције према врсти и квалитету материјала може окарактерисати као једна 
хомогена деоница: 

 Прашина песковито глиновита, од км 63+696 до км 73+852, 
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Анализа резултата испитивања узорака из постељичног слоја од прашине песковито глиновите је 
тумачена према захтевима стандарда СПРС У.Е8.010 Пројектовање и грађење путева, хосивост и 
равност на нивоу постељице. 

Материјали из постељице треба да задовољи следеће карактеристике: 

- максимална сува запреминска маса према стандардном Прокторовом опиту према 
СРПСУ.Б1.038 мора бити једнака или већа од 1.60t/m3, 

- граница течења Wл мора бити мања од 50%, 
- индекс пластичности Ip мора бити мањи од 20, 
- коефицијент неравномерности U=д60/д10 мора бити већи од 9, 

- калифорнијски индекс носивости ЦБР мора бити већи од 3%, 

- бубрење према ЦБР поступку мора бити мање од 3%, 

- садржај штетних и органских материја мора бити мање од 6%. 
 

На основу спроведених лабораторијских испитивања добијене су следеће карактеристике 
материјала: 

- максимална сува запреминска маса према стандардном Прокторовом опиту СРПСУ.Б1.038 
износи од 1.640– 1.810 t/m3, 

- граница течења Wл износи 26.71 – 36.19%, 
- индекс пластичности Ip  износи 10.48 – 16.16, 
- коефицијент неравномерности U је већи од 9 
- калифорнијски индекс носивости ЦБР износи 4.0 – 7.8%, 
- бубрење према ЦБР посутпку је мање од 3%, 
- садржај штетних и органских материја износи 0%. 

 
Према стандарду СРПС У.Е8.010 Пројектовање и грађење путева, носивост и равност на нивоу 
постељице,предметни материјал задовољава услове за извођење постељица коловозних 
конструкција за све врсте саобраћајног оптерећења. 

 

 3.8.7. СТАЊЕ ГОРЊЕГ СТРОЈА 

3.8.7.1. Доњи носећи невезани слој 

Доњи носећи невезани слој је на целој деоници која је предмет овог пројекта изграђен од 
дробљеног каменог агрегата 0/63мм и 0/32мм и мешавине природног каменог агрегата – шљунка, уз 
местимично појављивање слоја од ломљеног каменог агрегата. Са аспекта хомогености доњег 
носећег невезаног слоја закључено је да је цела деоница која је предмет овог пројекта једна 
хомогена деоница.  

На дробљеном каменом агрегату 0/63мм и 0/32мм извршена су лабораторијска испитивања. 

 

Дробљени камени агрегат 0/32 мм: 

Према захтевима ОПШТИХ ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА издатих од стране ЈП "Путеви Србије", 
2007. године у Београду, за позицију Р.3.1 "Доњи носећи слој од невезаног каменог агрегата", дробљени 
камени агрегат 0/32мм треба да задовољи следеће карактеристике: 

 • садржај честица ситнијих од 0.08 мм мора бити мањи од 6%, 

 • индекс пластичности Ip  фине фракције мора бити мањи од 6, 

 • садржај штетних и органских материја максимално 6%. 
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На основу спроведених лабораторијских испитивања дробљеног каменог агрегата 0/32 мм добијене су следеће 
карактеристике материјала: 

• садржај честица ситнијих од 0.08 мм износи 5 -22%. 
 
Према захтевима ОПШТИХ ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА издатих од стране ЈП "Путеви Србије", 
2007. године у Београду, за позицију Р.3.1 "Доњи носећи слој од невезаног каменог агрегата", дробљени 
камени агрегат 0/32мм није употреблјив за извођење доњих носећих слојева коловозних конструкција од 
невезаних камених материјала. 
 
 
Мешавина природног каменог агрегата – шљунак 

Према захтевима ОПШТИХ ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА ЗА ИЗВОЂЕНјЕ РАДОВА издатих од стране ЈП "Путеви 
Србије", 2007. године у Београду, за позицију П.3.1 "Доњи носећи слој од невезаног каменог 
агрегата", мешавина природног каменог агрегата треба да задовољи следеће карактеристике: 

 Садржај честица ситнијих од 0.08 мм мора бити мањи од 6%, 

 Индекс пластичности Ip  фине фракције мора бити мањи од 6 %, 

 калифорнијски индекс носивости ЦБР мора бити већи од 30%, 

 садржај штетних и органских материја максимално 5%. 
 

На основу спроведених лабораторијских испитивања шлјунка добијене су следеће карактеристике 
материјала: 

 садржај честица ситнијих од 0.08 мм износи 1 %, 

 фина фракција није пластична, 

 садржај штетних и органских материја износи 0%, 
 

Према захтевима ОПШТИХ ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА ЗА ИЗВОЂЕНјЕ РАДОВА издатих од стране ЈП "Путеви 
Србије", 2007. године у Београду, за позицију П.3.1 "Доњи носећи слој од невезаног каменог 
агрегата", шљунак је употребљив за извођење доњих носећих слојева коловозних конструкција од 
невезаних камених материјала 

 

3.8.7.2. Асфалтни слојеви 

Резултати извршених истражних радова и лабораторијских испитивања асфалтних слојева детаљно су 
приказани у Извештају о извршеним геотехничким истражним радовима и испитивањима стања 
коловозне конструкције. 

У следећој табели је приказан резултат мерених дебљина слојева из кернова: 

Табела 4.7.1. Укупна дебљина асфалтних кернова  

Stacionaža (km) Leva strana (mm) Osa (mm) Desna trana (mm) Prоsеčnа dеblјinа (mm) 

64+500 215 189 182 195 

65+700 180 140 130 150 

66+500 155 148 150 151 

67+100 160 160 170 163 

68+500 240 194 190 208 

69+500 130 135 130 132 

70+500 145 135 120 133 

71+500 215 150 185 183 

72+500 350 265 270 295 

73+500 165 176 157 166 
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3.9. СТАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ПУТНИХ ОБЈЕКАТА 

 3.9.1. МОСТОВИ 

3.9.1.1. МОСТ ПРЕКО КАНАЛА У КУЛИ - ИД ОБЈЕКТА 15052 НА СТАЦИОНАЖИ КМ  63+735 

Опис моста 

Предметни мост се налази на путу IБ-15 (стара ознака М-3) на стационажи km 63+735 и прелази преко 
водопривредног канала. Мост се у Бази података  о мостовима (БПМ) води од  септембра 2001. 
године.   

ИД  моста је:15052; а  шифра моста: В101-00-2150-010-МППГ. За предметни мост не постоји основни 
пројекат у архиви ЈП "Путеви Србије".  

Мост је типски, плочаст састављен од монтажних армиранобетонских или претходнонапрегнутих 
носача (плоча),  стубова и крилних зидова.  По изгледу моста и  саставу носеће конструкције може се 
констатовати да је пројекат моста урађен  у " Преднапрегнутом бетону" из Београда, а да је 
производњу и монтажу  извела "Хидроградња" Чачак. 

  

Десна низводна страна моста. Почетак хидроканала узводна страна. 

 

Горњи строј 

Саобраћајни профил 

Осовина пута пре и после моста je у правцу и укршта се са каналом под углом од 90°. Ширина 
коловоза на мосту, између пешачких стаза,  је 7.1m, а са сваке стране је изведена пешачка стаза 
ширине 1.0m. Пешачке стазе су конзолне. Ширина носеће конструкције је 7.20m, а укупна ширина са 
пешачким стазама је 9.20m. Укупна дужина моста је  6.5m а са крилним зидовима 11.20m.  Чист отвор 
моста је  5.80m. 

Мост премошћује канал чији је почетак непосредно уз мост на левој страни. Низводно од моста,  
ширина канала на коти терена је 7m, а у огледалу воде око 5m. У канал се, из правца Куле, са леве и 
десна стране пута, уливају путни канали који скупљају атмосферску воду са улица. 

Распонска конструкција 

Горњи строј је састављен од 8 монтажних, ошупљених носача. Ивични носачи су са конзолним 
препустима. Ширина ивичних носача је 0.7m а средњих 1.0m.  Висина плоча је 32cm. Овакви типски 
носачи (ошупљене плоче) су у подужном главном правцу обично  армирани глатком арматуром, а 
могу бити и претходнонапрегнути што се није могло утврдити прегледом на лицу места. У попречном 
правцу, плоче су међусобно спојене на 4 места са по 4 кабла  за преднапрезање 6Ø5, распоређених , 
почевши  од стуба,  на свака 2m.  
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Према доступним диспозиционим решењима типских мостова које поседује пројектант, сви 
елементи конструкције су од бетона МБ35,  конструктивна арматура је глатка, а подужно и попречно 
преднапрезање jе систем ИМС. 

Доњи строј 

Горњи строј се ослања на 4 монтажна, армирано-бетонска стуба ширине 1.84m. На основу 
искуствених података добијених приликом поправки мостова са других путних праваца а истих 
распона и типова,  претпоставља се да је дебљина стубова 20cm. Дубина фундирања се претпоставља 
да је нижа од коте дна канала што износи мин 3.5m.  

Постојећи крилни зидови су такође монтажни. Крилни зидови су дебљине 15cm, дужине 2.8m и 
висине 1.8m и постављени су са спољне стране стубова и горње конструкције, уз саму ивицу 
коловоза. Стубови, крилни зидови и горње монтажне плоче су спојени  попречно у врху са 2 кабла за 
преднапрезање  и по 1 каблом на доњем делу крилног зида.  

ДИК је на 2.15m од огледала воде, а канал је дубине око 0.5m. 

Низводно од моста, канал који се премошћује има ширину  у  дну  мин 4.0 m  а у врху 7.0- 8.0m а 
дубина је до 0.8m. 

 

Коловоз и пешачке стазе 

На самом мосту је асфалт у добром стању. Пре и после моста, на коловозу има  више попречних 
пукотина. На делу крилног зида,  са леве стране,  има улегнућа са мрежастим  пукотинама.  Уз 
пешачке стазе, у ширини од 20cm, нагомилана је ситна ризла.  

Пешачке стазе су бетонски конзолни препусти без класичних ивичњака. Стазе су издигнуте од 
асфалта 10cm и осигуране на крајевима оградама за пешаке. Дужине су као носећа конструкција 
моста тј. L=6.5m.  На делу крилних зидова стазе нису изведене. Ван моста, пешачки саобраћај се 
одвија на пешачким   тротоарима. 

 На мост се, од стране железничког моста,  може прећи на пешачке стазе преко попречних потпорних 
зидова (крила).  На супротној, левој страни,  то није омогућено јер нису изведени потребни потпорни 
зидови или су срушени. На левој страни су видљиви остаци  срушеног зида од опеке који је вероватно 
придржавао банкину. 

  

На делу крилних зидова није изведена пешачка стаза. На делу крилних зидова није изведена пешачка стаза. 

 

Распонска конструкција 

Прегледом монтажних носача моста са доње стране,  утврђено је да се приликом прелаза тешких 
камиона сви носачи угибају  заједно.  На асфалту нема подужних пукотина што је такође знак да 
носачи раде заједно и да попречни каблови за преднапрезање нису прекинути. На бетонским 
заштитама котви за преднапрезање нема оштећења јер су заштићени конзолама пешачких стаза. 
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Процуривање између првог и другог носача. Поглед на конструкцију. 

 

Са доње стране конструкције нису уочена статичка оштећења. Између првог и другог носача, на левој 
страни конструкције,  оштећен је заштитни слој бетона и арматуре услед продора воде и соли са 
коловоза. Оштећења су из претходног периода а на коловозу нема подужних пукотина. Оштећење је 
захватило носаче у дужини од 2m као и попречно, на сваком носачу до 10cm. Код стубова такође има 
трагова процуривања воде али нема оштећења бетона. 

На средишњем делу конструкције нема трагова процуривања и оштећења заштитног слоја бетона. 
Заштитни слој је минималне дебљине и на неколико места појавиле су се мање мрље од корозије. 

 

Стубови, крилни зидови  

На коловозу изнад стубова нема знакова слегања стубова и нагињања  што указује да је фундирање 
изведено квалитетно. 

На видним површинама монтажних стубова и крилних зидова нема оштећења бетонских површина 
ни знакова корозије арматуре. Постојећи стубови су изведени мале ширине, са крилним зидовима  уз 
саму ивици коловоза. Крилни зид на левој страни према Кули је нагнут услед пуцања каблова за 
преднапрезање, а могуће је да су тако и постављени. Крилни зидови, на стубу према железничком 
мосту, су покривени попречним бетонским зидовима који су изведени у продужетку стубова.  

На првом стубу према железничком мосту а на левој страни пута, банкине и обала се придржавају 
потпорним зидом од опеке док се на десној страни крило и банкине придржавају бетонским зидом у 
оквиру улазне конструкције моста. 

  

Узводна страна са – почетак хидроканала. Низводна страна. 
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Узводни крило са урушеном кеглом и без пешачке стазе. Низводно  крило са урушеном кеглом и без пешачке 
стазе. 

 

 

Канал 

На левој страни моста је почетак хидроканала који се после изласка из моста  праволинијски протеже 
даље. Почетак канала је неуређен и није правилно формиран. Ово исто важи за профил канала испод 
самог моста и на излазу,  све до пешачког моста. На месту улива  путарског  канала је урушен зид од 
опеке који је придржавао банкину и косину пута. Осим тога,  склизнуо је део насипа и део зида који 
држи тротоар. На излазном делу моста,  косине пута и путарског канала  су јако стрме, а банкина је 
урушена. 

 
Детаљи и опрема 

Пешачка ограда је од цевастих профила са оштећеном АКЗ заштитом али нема веће корозије. На 
левој страни моста,  на делу крила, постављена је релативно нова заштитна ограда  од цевастих 
профила. 

На десној страни су инсталације провучене кроз две ПВЦ цеви ( нису закачене за мост). 

 

Закључак 

После прегледа моста од стране пројектанта  средином јуна 2017год.,  на мосту су отпочели  радови 
на рехабилитацији моста према елаборату ГП Мостоградња  из Београда. 

Изглед канала испод моста, излазни део и поглед на низводни део који је уређен. 
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Стање на терену током  радова на рехабилитацији моста у оквиру редовног одржавања 

 

 

 

3.9.1.2. МОСТ ПРЕКО КАНАЛА БЕЗДАН-ВРБАС -ИД ОБЈЕКТА 03111 НА СТАЦИОНАЖИ КМ  
67+422 

Опис моста 

Предметни мост се налази на путу IБ-15 (стара ознака М-3) на стационажи км 67+422 и прелази преко 
Великог бачког канала.  

Мост се у Бази података о мостовима (БПМ) води од јуна месеца 2001. године.   

ИД  моста је: 03111; а  шифра моста: М003-00-2030-010-МПРП.За предметни мост не постоји основни 
пројекат у архиви ЈП "Путеви Србије".  

Према подацима из базе података мост је изграђен 1942. године. 

Мост је гредни рам са једним отвором и конзолним препустима дужине 12.14m+33.20m+12.74m и 
укупне дужине L= 58.08m. Стубови и крајеви препуста су закошени у односу на осовину моста за 39° и 
њихова осовина је паралелна са  Великим бачким каналом. 

Према Водопривредним условима маx водостај канала је 83.45m а потребна висина пловног пута 
мора да износи мин 6m тако да је потребан ДИК мора бити на коти 89.45m. Измерени ДИК од стране 
геометара је на коти 83.13m  што не задовољава услове. 

 

Горњи строј 

Саобраћајни профил 

Коловоз на мосту је ширине 6m са двостраним попречним падом. Пешачке стазе су издигнуте од 
коловоза за 20cm. Ширина пешачке стазе са одбојном оградом и рукохватом је 1.26m. Укупна 
ширина моста је 8.52m. Коловоз на путу и облога на пешачким стазамна је од асфалт бетона. 
Просечна дебљина асфалта на путу је 6cm, а код дилатације 4cm. На пешачким стазама дебљина 
асфалта је 4cm. На прелазу на насип нису уграђене класичне дилатационе направе већ само лимови 
испод асфалта.  
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Изглед моста. Коловоз на мосту. 

 

Распонска конструкција 

Мост је ребраста, армирано-бетонска конструкција са два главна подужна носача, конзолним 
препустом за пешачке стазе, главним  попречним носачима између њих као  и секундарним 
подужним носачима у средини коловоза. 

Конзолни препусти  су дужине  0.80m, а растојање спољних ивица носача је 6.92m. 

Главни гредни носачи су променљиве висине и ширине  са криволинијском доњом ивицом. Висина 
главних носача на крају препуста и у средини распона је 1.68m, а код стубова 2.68m. Ширина носача 
се мења подужно, од средине распона моста  и гредног препуста  према стубу од  0.4m до 0.66m. 
Попречни носачи су на растојању 3.9m, висине су 75cm (од доње ивице до коловозне плоче) и 
дебљине 28cm. Подужни секундарни носачи су висине 35cm и дебљине 20cm. На крајевима препуста 
су формирани попречни носачи пуне висине као главни носачи. 

Из попречних носача, у правцу закошења, формирани су крилни зидови као конзолни препусти 
дужине 3m, променљиве висине са закошењем горње странице. Код оваквих мостова обично је на 
крају препуста,  у оквиру попречног носача,  формиран зуб за ослањање прелазне плоче, што у овом 
случају није познато. 

 

  

Средишни део конструкције. Крајеви конзолних препуста и ојачање   попречног 
носача. 
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Главни носачи су у врху повезани крстастим армирано-бетонским плочама дебљине 17cm. Плоче су 
попречно ослоњене  на главни носач и подужни секундарни носач а у подужном правцу на попречне 
носаче. У попречном правцу,  распон плоче је 2.88m док  у подужном правцу распон износи   3.62m. 
На крајевима плоча изведене су вуте. На спољним странама, испод конзолних препуста из левог и 
десног главног носача,  формиране су бетонске призмице које су вероватно заштита котви попречних 
каблова за  преднапрезање нових коловозних  плоча.  

Са спољне и са доње стране су главни носачи измалтерисани прсканим малтером дебљине 2 до 3cm.  

 

Доњи строј 

Мост нема класичне лежишне греде. Главни носачи су директно ослоњени на стубове моста. Стубови 
су на доњој страни приближно правоугаоног облика 66x70cm, а   при врху, у подужном правцу,  су  
ширине 105cm а попречно  66cm.  Ширина стубова је иста као главни носач. 

 

  

Горњи попречни носач код стуба моста. Изглед стуба и доњег попречног носача. 

Конструкција је на месту стубова  међусобно укрућена са 2 попречна носача. Први носач је укрутио 
доњи део стубова а постављен је на 2m од темеља а висине је 80cm и дебљине 40cm. Други носач је 
изведен при  врху,  између главних носача,  висине 150cm и ширине 40cm. 

Стубови се ослањају на темељну стопу која је,  претпоставља се,  формирана у армирано- бетонском 
бунару правоугаоног облика. 

Кегле су,  испод конструкције моста и ван ње,  обложене бетонским плочама. Косине кегле у  у 
оштром углу обложене су у полукругу до профила насипа као и на  крају конструкције моста. На 
страни тупог угла,  обложене су  косине насипа и ван конструкције моста,  све до степеништа. 
Бетонска степеништа којима се са обале канала пење на мост, изведена су на десној страни навоза са 
обе стране канала.   

 

Изведени радови у току експлоатације моста 

На мосту су,  обострано,  окачене електро и телекомуникационе инсталације. Након првог прегледа 
моста, на десну пешачку  стазу је  додата нова инсталација. 

Прегледом стања конструкције моста, установљено је да је мост у претходном периоду саниран у 
већем обиму него што је забележено у Бази података о мостовима.  Иако се  додати каблови за 
преднапрезање виде на фотографијама , у оквиру текстуалног дела, нису споменути ови радови. 
Претпоставља се да је санација извршена од 1982. до 1985 год. 
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Основни пројекат као и пројекат  санације нису пронађени. Претпоставља се да је пројекат санације 
израдио ИМС а да је радове на санацији вероватно извела ГП Мостоградња. Ови подаци нису 
потврђени. 

Према изгледу доње површине свих  коловозних плоча и вута,  може се закључити сам  да су оне 
комплетно замењене током санације. Санацијом су ојачани  поједини попречни и секундарни 
носачи. На унутрашњој страни, на левом и десном главном  носачу,  при врху су постављена по  3 
кабла за преднапрезање.  Каблови су постављени по висини,  један изнад другог на истом растојању 
од 3cm. Горњи кабел је постављен 30cm испод коловозне плоче. Каблови су  заштићени  челичним  
цевима пречника 60.3mm (измерено на терену). На основу овог податка, претпоставља се да су 
додати  каблови за преднапрезање 16Ø7 (према информације из тог доба,  ИМС је поседовао највећу 
пресу за тај тип каблова за преднапрезање). Каблови се протежу целом дужином моста, пролазе 
кроз попречне носаче, од једног конзолног препуста до другог. На крајевима препуста  главни носачи 
су проширени и тако   су формирани анкерни блокови . 

На оба главна носача, целом дужином моста и на свим попречним и секундарним носачима,  виде се 
трагови ињектирања прслина. На свим попречним носачима, прслине су биле целом њиховом 
дужином и пружају се претежно вертикално. И на подужним секундарним носачима прслине су истог 
облика.  

Осим великих санационих радова,  на мосту су у 2013. години изведени радови на одржавању од 
стране ГП Мостоградња. Радовима је било обухваћено уклањање постојећег асфалта са моста, 
пескарење и поправка бетонских површина санационим малтерима, израда нове хидроизолације. 
Због трошног бетона, након уклањања асфалта,  извршена је замена две  комплетне армирано-
бетонске,  крстате коловозне плоче. Током поправке а  после рушења трошног бетона,   није 
евидентирана количина и пречник постојеће арматуре.  

Постојеће пешачке стазе су проширене за 16cm целом дужином моста како би се, на крајевима  
стаза,  уместо ограде за пешаке,  поставила  одбојна ограда, без дистанцера, са рукохватом за 
пешаке.  

Постојећи челични ивичњаци  су замењени новим, такође челичним,  који су причвршћени новим 
анкерима. Они су постављени након извођења хидроизолације која је подвучена испод њих. 
Ивичњаци су заштићени  АКЗ. Ивичњаци су заштићени  АКЗ. Висина пешачке стазе  је 18cm уз извесна 
одступања дуж моста,  1 до 2 cm на ниже. 

Поједине бетонске  површине, са којих је отпао постојећи малтер, су поправљене  санационим 
малтером. Оштећења су била на главним носачима и на стубним местима,  у доњој зони. 

Заштитне челичне цеви каблова за преднапрезање су заштићене АКЗ .  

Прегледом предмера радова, уочено је да су  извршени и радови на бетонирању армирано-бетонске 
греде на прелазним плочама које придржавају лимену дилатацију. Овај податак је доказ постојања 
прелазне плоче која је, вероватно,  ослоњена на крајеве препуста. 

Преглед постојеће  конструкције моста  је обављен  са коловоза,  бочно са терена,  испод моста са 
леве и десне обале.  Поједине доступне димензије конструкције  моста су измерене  пантљиком,  
метром и  геодетски,  тоталном станицом. 

 

Саобраћајни профил и пешачке стазе 

Асфалт на мосту је у добром стању. Коловоз је ширине 6.0m. У правцу Куле, на прелазу са конзолног 
препуста на навоз, само на почетку,  од десног ивичњака у дужини од 1,0m, има мањих појава 
мрежастих пукотина у ширини уграђеног поцинкованог лима као дилатације.  На другом крају, према 
Врбасу,  целом ширином коловоза,  асфалт је мрежасто попуцао и на појединим местима је отпао, а 
има и мањих  закрпа. Очигледно је да постављање поцинковане дилатације испод асфалта није 
успело. Лим  вероватно није добро причвршћен за крај конструкције и нову бетонску греду  на 
прелазној плочи.   У асфалту није формирана попречна фуга која би требало да је запуњена трајно 
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еластичним гитом. Евидентно је да додавање лимене дилатације није имало одговарајући ефекат јер 
прелазна плоча дилатира заједно са конструкцијом препуста,  обзиром да је ослоњена на њега. Код 
мостова са конзолним препустима, као што је овде случај,  требало би на коловозу на крајевима да се 
појављује пукотина услед угиба крајева препуста. На прелазници према  Кули, нема трагова такве 
пукотине , нити уопште пукотина осим оних мрежастих на почетку, уз ивичњак које су мрежасте и 
указују на лошу уградњу поцинкованог лима. Померање на горе  је реакција која је настала од  
тежине прелазне плоче, насипа на њој и тежине крилних зидова и она је  већа од покретног 
оптерећења у средини конструкције . За вертикално померање на доле, услед покретног 
оптерећења,  вероватно се супроставља насип на који је ослоњен крај препуста преко попречног 
носача и крилних зидова. 

Асфалтни коловоз на пешачким стазама је такође у добром стању. Изведен је до самог челичног 
ивичњака. На крајевима пешачких стаза,  за прелаз на банкине,  формиране су мање рампе. На 
десној страни, због постављања нове инсталације,  раскопана је банкина и срушене су рампе. 
Одбојна ограда са моста није уклопљена са одбојном оградом на навозима. 

  

Пукотина у асфалту на крају конструкције, на обали 
према Врбасу,  после поправке моста 2013 год. 

Прелаз са пешачких стаза на насип. Током прегледа 
вршен је ископ банкина због  постављања инсталација 
на мост. 

 

Распонска  конструкција 

Главни носачи 

На главним носачима нема  трагова нових статичких оштећења. Са десног носача,  са спољне стране, 
на новијем санационом малтеру уочава се мања  тамна мрља. Одмах иза тога,  на унутрашњој ивици, 
види се одломљен бетон, те мала каверна ширине до 10cm са једном огољеном шипком попречне 
арматуре.  Дубина каверне се не може проценити.  

На попречним и подужним секундарним носачима нема нових оштећења. 
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Одломљен малтер са главног носача. Тамна мрља на доњој страни главног десног носача 
на месту одломљеног малтера. 

 На унутрашњој страни се уочава одваљена ивица 
са мањом каверном. 

  

Крај препуста главног носача изнад насипа Крајњи попречни носач на препусту. Долази до 
одвајања облоге кегле услед дилатирања од 
температурне промене. 

Крајеви препуста са попречним носачем као и крилни зидови, ослоњени су на насип преко слоја 
бетона 3 до 5cm , као тампонског слоја. Претходно указује да се прво извео насип па тек онда 
конструкција моста. Осим трагова дилатирања (одвајање горњег реда облоге кегле),  не виде се неки 
други трагова вертикалог померања. 

 

Коловозна плоча и конзоле пешачке стазе 

Увидом у брошуру ГП Мостоградња,  за поправке моста кроз радове одржавања  у 2013. Години,   
приказана је замена једне крстасто армиране коловозне  плоче услед  трошног бетона. Лош бетон 
коловозне плоче је утвђен после уклањања асфалтног слоја. Приликом прегледа моста, за потребе 
овог пројекта,  на замењеној плочи се виде трагови алкално-агрегатне реакције. Реакција је само  на 
целој вути код сливника. Друга замењена плоча није уочена током прегледа моста. 

На једној плочи  која није замењена,  целу површину је захватила алкално-агрегатна реакција. По 
изјави надзорног органа, из времена поправке 2013год.,   за ту плочу је процењено да се не мора 
мењати јер је бетон био доброг квалитета. 

На конзолним носачима пешачких стаза,  са доње стране,  има трагова старих прслина кроз које је 
продирала вода, видљиви су трагови калцификације и алкално-агрегатне реакције. Не може се 
утврдити да ли има нових продора воде. 
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Замењена плоча 2013. трагови алкално-агрегатне 
реакције. 

Плоча која није замењена - површинска оштећења  
заштитног слоја од алкално-агрегатне реакције. 

 

Лежишне греде, стубови моста и крилни зидови 

Комплетни стубови су целом висином малтерисани прсканим малтером. Доњи крајеви стубова су 
санирани санационим малтером. Оштећења су  приказана и  у  Бази мостова. На осталим деловима 
стубова нема оштећења.  

Крилни зидови су у добром стању и на њима нема трагова оштећења 

  

Санација доњег дела стуба. Санација доњег дела стуба. 

 

  

Темељи стуба према Врбасу. Темељи стуба према Врбасу. 
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Навоз, кегле моста и корито 

На крајевима конструкције и на банкинама нису изведене корубе и каналете које би воду,  коју нису 
прихватили сливници,  спровеле са коловоза низ косине насипа (кегли). Вода се слободно слива 
преко банкина. 

На кеглама нема већих оштећења обложних бетонских плоча.  У горњем, последњем реду,  плоче су 
се одвојиле услед дилатирања крајева препуста моста. Плоче треба  поправити али и ослободити од 
конструкције.  

На осталим површинама кегли, ван конструкције моста, фуге су зарасле травом. На обали према Кули  
крила су  покривено шибљем. 

Пролаз испод моста, са обе стране канала,  је омогућен земљаним путем између стубова и кегли. 

Корито Великог бачког канала је профилисано, нема трагова ерозије обале. Корито није обложено.  

  

Лева страна кегле на Кулској обали у тупом углу. Десна страна кегле на Кулској обали у оштром углу. 

 

  

Десна страна кегле на Врбашкој обали у тупом углу. Десна страна кегле на Врбашкој обали у оштром углу. 
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Детаљи и опрема 

Ограда на мосту је одбојна ограда на коју су постављени рукохвати. Стубови одбојне ограде су на 
растојању 1.33м. Ограда је постављена кроз радове на одржавању моста 2013. године.  

Мост нема лежишта, а дилатација је приказана у делу коловоза јер је уграђена испод асфалта. 

На обе стране коловоза,  уз ивичњаке су уграђена по 4 сливника. Излазне луле су кратке али су 
закошене тако да воду из њих „одбацују“ даље од главних носача. 

На окаченим инсталацијама нема трагова оштећења.  

 

Закључак  

Анализирајући могућност проширења постојеће ширине коловоза,  долази се до закључка да се не 
може испоштовати тражена ширина од 7.2m према пројектном задатку или  ширина одређена за 
градске услове од 6.40m. Такође се не могу проширити ни пешачке стазе према приручнику за 
пројектовање путева  ЈП Путева Србије. 

Мост је гредни,  са  два главна ивична носача и  коловозном  плочом између њих која је упуштена за 
25-26cm. Мост је рамовски са конзолним препустима. Код оваквих мостова главна носећа арматура у 
греди изнад средњих стубова (негативан моменат) је смештена при врху главног носача, изнад 
коловозне плоче, па се она не може уклањати и мењати. Осим претходних разлога,  није прибављен 
основни као ни пројекат санационих радова. 

 

 3.9.2. ПРОПУСТИ 

Према претходним условима ЈВП Воде Војводине, на предметној деоници пута,  пут наилази на  4  
укрштаја  са водопривредним  објектима који су приказани у доњој табели преузетој из услова. 
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3.9.2.1. Укрштање бр.1 на km 63+735 (10+970) 

На укрштању бр.1 се налази  мост  на стационажи пута 63+735 који се води се у Бази мостова под  
бројем  ИД  15052.  Анализа његовог стања  је приказана у делу „Мостови“.  Мост се у овом тренутку 
реконструише.  

 

3.9.2.2. Укрштање бр.2  на km 66+925 (6+930) 

Укрштај бр.2 је на парцели  бр. 5885/6 која је  у власништву ЈП Путева Србије,  у зони укрштаја пута са  
улицом Виноградскa.  На том месту канал I-61 је требао да се укрсти са путем под углом 90° . Увидом 
на лицу места  укрштаја,  није пронађен отворен канал  и претпоставља се да је канал до места 
укрштаја доведен цевоводом  а исто тако и одведен. Улаз у зацевљен канал  је пронађен на 
удаљености од  ~150m од пута.  Улазни цевовод је бетонска цев пречника Ø200 и претпоставља се да 
је тај пречник исти дуж целог цевовода. 

На месту  укрштаја на левој страни пута, пронађен је један мањи и један већи бетонски шахт са 
ливено-гвозденим поклопцем. Претпоставља се да је већи шахт, као главни шахт, улазни за 
предметни канал. Димензије  шахта су 2.6m x 2.4m,  с тим да је ближи зид удаљен од леве ивице 
коловоза  8.60m. 

Отварањем поклопца већег шахта,  утврђено је да  се у шахт уливају  3  цеви. Једна цев (улазна  Ø200) 
долази у зид  шахта (зид паралелан са путем)  испод главног пута.  Друга цев ( излазна Ø200) улази у 
зид (зид управан на пут) под углом од 90°,  према већој стационажи.  Цев  се протеже у  правцу раста 
стационаже,  испод зеленог појаса и улаза у  суседну парцелу,  и улази у бетонски шахт.  Укупна 
дужина цевовода је 35m. Бетонски шахт је покривен бетонским талпама. Талпе нису  одизане ради 
прегледа шахта. Шахт (изливна грађевина у отворен канал) је удаљен од ивице коловоза  8.6m.  

Трећа цев је из  путарског канала,   пролази испод Виноградске улице испод мањег шахта и улива се у 
главни шахт. 

Мањи шахт је шахт који прихвата воду из  правца Виноградске улице из путарског канала из којег се 
даље вода спроводи у цевовод . 

  

Улаз у цевовод  канала I-61 – 150m од пута Излаз цевовода канала у отворен део I-61 
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Мањи шахт - изглед Мањи шахт - унутрашњост 

  

Главни шахт Улазна цев 

 

  

Улазна цев Цевовод из мањег шахта 

 

Предвиђени радови  

Главни шахт  канала је довољно удаљен  од коловоза и нема утицаја на рехабилитацију пута.  

Не предвиђају се радови на конструкцији шахтова .  

На коловозу нема трагова оштећења које би указивала на оштећење цевовода испод пута. 
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3.9.2.3. Укрштање  бр.3 на km 67+845(6+010) 

Канал  I-64  пролази кроз масивни,  засведени пропуст од неармираног бетона  који се налази  у  
навозу пута, на прилазима  мосту, на левој обали  канала ДТД  Врбас-Бездан.  

Огледало воде канала је шире од улазног и излазног отвора пропуста. 

Висина отвора је 2m а ширина отвора је  L= 4.0m. 

На  оштрим угловима пропуста  има старих вертикалних  пукотина  у зиду и на своду,  на оба краја 
пропуста. Пукотине су настале вероватно још у  времену  израде  насипа и није потребна 
интервенција. 

  

Улаз у пропуст Излаз из пропуста 

На пропусту  се не предвиђају посебни радови сем  чишћења чеоних површина од маховина. Са 
косина насипа и горњих страна чеоних зидова не треба  уклањање растиња. 

 

3.9.2.4. Укрштање  бр. 4 на km 72+725 (0+756) 

На овом укрштају,  и на левој и десној страни пута,  нема отвореног канала KC 111 ( канал Бегејац ). На 
тим местима, са обе стране пута, се налази армирано бетонски шахтови са поклопним,  бетонским 
гредицама. Димензије шахта (у правцу пута) су  2.7m и попречно 2m са дебљином зидова  0.18m. 
Шахт на десној страни пута је на удаљености од  1.13m од пута,  док је шахт на левој страни смештен 
у дворишту  фабрике Тонус.  Канал Бегејац је на месту укрштања зацевљен а сам укрштај  је под 
углом од  90°. Почетак зацевљења је непосредно поред пруге,  на десној страни пута,  на удаљености 
од 40m а крај зацевљења је на левој страни пута,  негде после дворишта фабрике Тонус, на око  
140m.  Прегледом улаза је констатовано да је зацевљење на том делу од бетонских цеви пречника  
Ø200. Прегледом шахтова на левој страни пута, тј. у дворишту ,  је такође утврђено да је цевовод 
бетонски,  пречника Ø180 до Ø200. 

  

Улаз у цевовод , висина зида 3.7м Први шахт са десне стране пута 
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Први шахт Шахт у дворишту фабрике Тонус 

 

На коловозу нема трагова оштећења која указују на оштећење цевововода. Поклопац шахта, 
бетонске греде, су у добром стању и не предвиђају се радови на њима. 

Прегледом зидова шахта , мањим одизањем тешких поклопних греда, не виде се трагови оштећења.  

Стање бетонских цеви испод пута се није могло утврдити. 

Положај шахта на десној страни не залази у профил рехабилитованог коловоза пута. 

 

3.10. СТАЊЕ СИСТЕМА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ 

Ради утврђивања постојећег система одводњавања задате деонице пута и стања објеката за 
одводњавање коловозне конструкције, извршен је обилазак терена  дате деонице Кула- Врбас и 
направљена је фото документација , а све  у циљу што бољег сагледавања одводњавања и израде 
документације  у складу са методологијом дефинисаном од стране ОЕЦД-а. 

Постојећи систем одводњавања на предметној деоници државног пута карактерише два различита 
типа система одводњавања, и то: 

- ''отворени'' систем одвођења атмосферских вода са коловоза саобраћајнице путем подужних 
и попречних нагиба преко хумузираних(затрављених) банкина до отворених путних јаркова 
који гравитирају ка одређеном реципијенту, или уколико немају јасно дефинисан нагиб ка 
неком водотоку(реципијенту), они сами представљају реципијенте у смислу самоупијајућих 
канала где се воде инфилтрирају у тло или испаравају. 

- ''затворени'' систем одводњавања путем прикупљања атмосферских вода са коловоза путем 
подужних и попречних нагиба до ивичњака(ригола), сливника, шахтова и одвођењем 
прикупљених вода путем цевне канализације до испуштања у реципијент. 

 

У оквиру постојећег стања, ''затворени'' систем одводњавања примењен је  на делу проласка 
државног пута кроз центар Куле (Km~64+700 – Km~65+800), док је на свим другим деловима 
предметне трасе државног пута у примени ''отворени'' систем доводњавања. 

Елеменнти одводњавања на овој деоници су јаркови, банкине, ивичњаци, риголи  и пропусти 
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3.10.1.1. БАНКИНЕ 

Предментна деоница почиње у градској области, непосредно испред железничког надвожњака. 
Банкине су средње деформисане. Деформација или денивелација терена банкине , у односу на 
ивицу коловоза је најчешће око 10цм. На неким местима и мања, а само ван градске зоне, на потезу 
ка Врбасу, постоје делови банкина који имају већу денивелацију од 10цм у односу на ивицу пита. 

Генерално: банкине су средње  одржаване, на већој деоници  делују боље него што је изглед самог 
коловоза 

 

     

Сл.6.1                     сл.6.2 

             

Сл.6.3      СЛ.6.4 
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СЛ.6.5      СЛ.6.6 

  

3.10.1.2. ЈАРКОВИ 

Јаркови су главни објекти одводњавања пута који је део овог пројектног задатка. Јарковима се 
одводњава почетни део Куле, првих 1000м, и део након завршетка централног дела града, све до 
Врбаса. Унутар саме Куле, нема јаркова, јер је изграђена  затворена атм. канализација, састављена од 
сливника ,цеви и шахтова. Јаркова има на почетном делу деонице, у граду, а већ на око 960.м, 
почиње затворена канализација , све до око 0+2200м (км 65+896.00)  трасе.  

Јаркови су релативно добро одржавани, редом сви покошени, деформација јаркова није велика, 
осим запуњености дна, која је изразита. То се види јер је већина линијских (кућних) пропуста 
запуњена до пола, односно нивелета дна јарка је често у првој трећини или половини пречника 
пропуста.  

Пропусти на кућним прикључцима су махом полузатрпани и делимично урушени или сломљени. 
Већина је са отворима ф 300-ф 500мм и са урушеним парапетним зидовима.  

 Занимљиво је да јаркови уз пругу ( деоница између Куле и Врбаса)  скоро да не постоје. Јако су 
плитки и често се не виде. Постављени су између пута и пруге и неоспорно је да би требало њих 
боље профилисати и шкарпирати, јер на овом потезу имају двоструку улогу у одводњавању- и пруге и 
пута. На потезу од 9,150 до 9,520 км од почетка деонице, јаркови су толико непрофилисани да се 
може рећи да и не постоје. Постоји широк раван теренски потез који сада  има улогу самоупијајућих 
јаркова. 

Негде  око 9500м од почетка трасе ( км 73+195,00) почиње градска зона Врбаса и ту се прекидају 
велики путни канали. Закључак је да затворена атм канализација не постоји у овом делу Врбаса, јер 
се у коловозу не виде сливници и шахтови. Бочни земљани канали  су слабо профилисани, али је сам 
терен врло уређен, у нагибима и косинама које постоје. Одводњавање овог дела деонице је 
испуштањем и разливањем воде са коловоза, по околном терену. 

Кроз почетни део насеља Врбас из правца Куле, место за канале поред пута постоји, али су канали 
слабо профилисани  и потребно је на том делу боље профилисати и шкарпирати канале. 

Са леве стране деонице, често уз пут нема јаркова, чак и на деоницама између два насељена места. 
Има се утисак да нема јаркова, не зато што нису профилисани, већ су запуњени и у врло благој 
депресији у односу на пут.Јаркови између насељених места су махом зарасли у високу траву, па им је 
функција скоро онемогућена због неодржавања. 

Требало би нагласити да на самом почетку деонице (км 63+696,00)  постоје путни канали уз пут и уз 
прикључни пут, као  и пропуст који је зарастао и не види се од вегетације. Путни канали , уз главни 
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пут и уз бочне прикључне путеве су ненивелисани, зарасли у траву и без функције. Дате канале треба 
покосити и очистити, нивелисати дно. Пропуст треба очистити и проверити у каквом је 
стању.Неопходно је продубити дно канала који се улива у пропуст.сл.7-8-9 

Закључак је да су канали најзначајнији облик одводњавања ове деонице, где  спада и шири центар  
Куле. Сливна површина која њима одговара је велика. У случају да постоје пројектантски захтеви за 
зацевљењем канала у центру града, потребно је  снимити комплентну  величину сливне површи, 
правце кретања воде, и извршити детаљну хидрауличку анализу  превезивања канала у зацевљени 
систем. 

  

Сл.6.7      сл.6.8 

        

Сл.6.9       сл.6.10 

   

Сл.6.11      сл.6.12 
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Сл.6.13      сл.6.14 

          

Сл.6.15      сл.6.16 

     

Сл.6.17      сл.6.18 
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3.10.1.3. ЗАТВОРЕН СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

Унутар самог места Кула ( центар града)  постоји затворен систем канализације. Нешто више о тој 
канализацији се не зна. Сливници су неравномерно постављени, негде гушће, а на појединим 
деловима изразито ретко, и ако другог начина одводњавања нема.  Шахтови су постављени 
спорадично, па се не може створити слика о правилној позицији  канализације. На око 740 м. од 
почетка деонице, код објекта за технички преглед возила, налази се низ од 3 некарактеристична 
поклопца за шахтове кишне канализације, у које се упушта вода са платоа испред објекта.-сл.19. 
Приликом пројектовања обратити пажњу на овај део канализације и укључити је у новопројектовани 
систем. 

Затворена канализација креће од око 980.м од почетка деонице (км 64+676,00), код салона беле 
технике. Ту се примећују први сливници, а канали су укинути  од датог објекта, према центру града. 
Шахтови атмосферске канализације су на коловозу, или у зеленом појасу. Поклопци у зеленом појасу 
су зарасли и једва се могу видети. 

У самој раскрсници у центру Куле, на једном краку је постављен низ од 12 сливника једно до другог ( 
имитира сливну решетку). У зеленом појасу, поред тих сливника , налази се објекат са бочном 
решетком, урастао делимично у земљу,  који има улогу прихватне грађевине за сакупљање воде из 
путног јарка.  Дати јарак је недовољно профилисан поред пута. Са десне стране истог пута у 
раскрсници, налази се сливнички шахт поклопац, ДН 600мм за веће прикупљање воде. Такође, у 
коловозу постоје још неколико појединачних сливних решетки у самој раскрсници, и ван ње сл.23-24-
25. 

Очигледно је да у самој раскрсници постоје већи проблеми са одводњавањем, а на то указује велики 
број постављених објеката за прикупљање воде, различитих облика и профила. 

Затворена канализација постоји до иза градске аутобуске станице, где од 2,180км од почетка трасе  
(км 65+876,00) почињу опет отворени к анали за одводњавање. 

На отвореној деоници, између Куле и Врбаса уочава се низ шахтова, са десне стране пута у правцу 
раста стационаже, у зеленом појасу, протежући се до Врбаса. Претпоставка је да је у питању фекална 
канализација сл.26. 

 

   

Сл.6.19      сл.6.20 
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Сл.6.21      сл.6.22 

 

   

Сл.6.23      сл.6.24 

  

Сл.6.25      сл.6.26 
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3.10.1.4. РИГОЛЕ И ИВИЧЊАЦИ 

На предметној деоници  постоје врло урушени ивичњаци великом дужином деонице. Без обзира на 
ивичњаке, риголи не постоје.  Проширени део коловоза уз ивичњак  постоји,  али дато проширење  
нема попречни пад и тај део равног коловоза ( уз ивичњак)  користе бициклисти као бициклиштичку 
стазу. У том делу равног, проширеног коловоза, спорадично су постављени сливници, тамо где је 
одводњавање  затвореном канализацијом .  

С обзиром да ивичњаци постоје великом дужином, а да су скоро исте висине као коловоз  (утопљени 
су у асфалт) , претпоставка је да је су ивичњаци и риголи некад постојали, али су запуњени асфалтом 
у претходним рехабилитацијама истог пута. Због тога, риголи више не постоје, а ивичњаци су толико 
ниски, да више немају никакву улогу у одводњавању. 

Закључак је да риголи, као објекти одводњавња не постоје на предметној деоници пута. Ивичњаци  
постоје великом дужином, али немају своју праву функцију.Постоје на деловима пута где је 
одводњавање и путем отворених канала, али и путем затворене канализације. Постоје деонице где је 
и трава никла из ивичњака. 

Опште стање ивичњака и ригола је јако лоше и неопходно је поптуно реконструисати ове објекте у 
одводњавању. 

 

   

Сл.6.27       сл.6.28 

 

   

Сл.6.29     сл.6.30 
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Сл.6.31        сл.6.32 

 

3.10.1.5. ПРОПУСТИ 

Сагледавајући терен на карти , као и припадајуће водотоке, уочена су места где водоток (канал) 
пресеца предметни пут .  

 

Бр.1-мост на км 63+735 на каналу система ДТД 

Бр.2-пресек пута и водотока на стационажи км 66+925 

Бр.3-мост преко Великог бачког канала , на стационажи км 67+422 

Бр.3*-масивни засведени пропуст , на стационажи км 67+845 

Бр.4- пресек пута и водотока на стационажи км 67+985 

Бр.5-пропуст на стационажи  км 69+00,00 

Бр.6-пресек  пута и канала ''Бегеј'', на стационажи  км 72+725 

 

Дате позиције пресека су проверене на  терену–слика доле: 

 

3’
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0
9
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+
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3 
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Бр.1-На 39.м од почетка трасе (тачка 1) постоји Мост који  се у овом тренутку реконструише. Радови 
на мосту се увелико одвијају.-сл. 33-35 

На прегледној карти, под бројем 2 је обележен пресек водотока и пута на стационажи км 66+925, али 
на терену није уочен никакав пропуст на датом месту. То је пресек улица Маршала Тита и 
Виноградска и једино што је уочено је да путни канал постоји све до моста за прелаз у Виноградску 
улицу, а затим се канал укида.-сл.36-38.Потребно је проверити претпостављени правац пружања 
евентуалног зацевљења.На траси зацевљења потребно је отворити и прегледати два шахта према 
слици. 

 

 

 

 

 

Бр.3 је  мост преко Великог бачког канала на стационaжи км 67+422, или на 3,726 км од почетка 
деонице. Мост је скоро  реконструисан и одводњавање на њему је путем сливника који се директно 
испуштају у водоток-.сл.39. 

 

 

 

 

шахтови  

претпостављени 
правац пружања 
зацевљења 

пропуст бр.3* 

мост преко канала бр.3 
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Бр.3* 

Канал  И-64  пролази кроз масивни  засведен пропуст од неармираног бетона  који се налази  у  
навозу пута на прилазима  мосту, на левој обали  канала ДТД  Врбас-Бездан.  

Огледало воде канала је шире од улазног и излазног отвора пропуста. 

 

 

Пропуст бр.3* 

 

Бр.6 је  место на коме се, према карти,  канал Бегејац и предметни пут укрштају. Уз ограду  фабрике 
ТРИВИТ постоји водоводни  шахт у коме се види ваздушни вентил. Преко пута тог шахта се види 
велики бетонски шахт са неколико бетонских поклопаца, који би могао да буде објекат везан за 
превезивање или пумпање канала, али нема јаснијих података о томе.Није уочен ниједан пропуст 
нити водоток  у ширем делу око ове стационаже,.сл.43-46 

   

Сл.6.33       сл.6.34 
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Сл.6.35      сл.6.36 

 

   

Сл.6.37      сл.6.38 

 

  

Сл.6.39-мост преко великог канала  сл.6.40 
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Сл.6.41      сл.6.42 

 

  

Сл.6.43      сл.6.44 

 

  

Сл.6.45       сл.6.46 

 

На самом почетку деонице, испред железничког надвожњака  постоји бетонски пропуст који је јако 
запуштен и урастао у траву и трску. Узводни отвор је правугаони и већим делом запуњен и то говори 
да се путни канал мора продубити, а излазни отвор је кружни и са бетонским каналом у 
продужетку.Канале треба покосити и шкарпирати , а пропуст очистити. Сл.47-50. 
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Сл.6.47      сл.6.48 

 

    

Сл.6.49      сл.6.50 

 

  

Сл.6.51       сл.6.52 

 

На 980.м од почетка деонице постоји пропуст ф500мм у полузапуштеном стању. Са леве стране пута 
види се стара изливна глава са изливним коритом. То је позиција где престају канали и уочавају се 
сливници . У то исто корито се упушта још једна бетонска цев. Предпоставка је да је дати пропуст у 
функцији када су велике кише, али се не може са сигурношћу рећи где је рецепијент за дати пропуст.-
сл.53-55 
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Сл.6.53      сл.6.54 

    

Сл.6.55      сл.6.56 

 

На стационажи  км 69+00, или око 5,260км од почетка трасе постоји кружни  бетонски пропуст-ознака 
’’5’- слика прегледне карте. Пречник пропуста  је ф600мм и  није у функцији, барем у тренутку 
обиласка терена. Такође се види да је изливна  глава пропуста запуњена смећем. На левој страни 
пута се види изливна грађевина, а са десне стране је уливна  грађевина истог пропуста.  Вода се 
упушта  у уливну главу путем отвореног  бетонског канала, и кроз кружну цев прелази на леву страну 
пута. Види  се да изливна глава има два отвора и да вода истиче у правцу њива.-сл.57-60 

       

Сл.6.57      сл.6.58 
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Сл.6.59      сл.6.60 

 

 

 3.10.2. OECD  МЕТОДА 

OECD  метода је америчка метода за  давање оцене стања елемената одводњавања на путевима 
визуелним путем. Анализом су обухваћени следећи елементи : 

 банкине 

 јаркови 

 риголи 

 пропусти 

Прикупљање индикатора стања наведених елемената пута и система за одводњавање извршено је 
детаљним визуелним прегледом у складу са методологијом дефинисаном од стране ОЕЦД-а.  

 

 

Показатељи стања  елемената  одводњавања у складу са методологијом дефинисаном од стране 
ОЕЦД-а: 

Банкине 

тип оштећења Параметар Интензитет Вредност 

параметра 

РЦС1 – Деформација или 
денивелација у односу на ивицу 
коловоза 

разлика кота Л - низак 

М - средњи 

Х - висок 

з=2.5-5.0цм 

з=5.0-10.0цм 

з>10цм 

РЦС2 – Ерозија банкина дубина 
жлебова 
насталих 
ерозијом 

Л - низак 

М - средњи 

Х - висок 

з=2.5-5.0цм 

з=5.0-10.0цм 

з>10цм 

РЦС2а - Обраслост банкина 
вегетацијом 

висина 
вегетације 

Л - низак 

М - средњи  

Х - висок 

з=1.0-10.0цм 

з=10.0-50.0цм 

з>50цм 
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Јаркови 

тип оштећења Параметар Интензитет 
Вредност 

параметра 

РЦС3 - Запушење јарка или 
оштећења облога косина и дна 
јарка 

поремећај 
отицаја воде 

Л - низак 

М - средњи 

Х - висок 

незнатно поремећено 

знатно поремећено 

вода стоји или прелива 

РЦС4 - Ерозија косина јарка 

дубина 
жљебова 
насталих 

 ерозијом 

Л - низак 

М - средњи 

Х - висок 

з=2.5-5.0цм 

з=5.0-10.0цм 

з>10цм 

РЦС4а - Обраслост јарка  
вегетацијом 

поремећај 
отицаја воде 

Л - низак 

М - средњи  

Х - висок 

незнатно поремећено 

знатно поремећено 

вода стоји или прелива 

 

Риголе 

тип оштећења Параметар Интензитет Вредност параметра 

РЦС4б – запушење ригола поремећајот
ицаја воде 

Л - низак 

Х - висок 

незнатно поремећенодо 

знатно поремећено 

РЦС4ц - структурнооштећење 
ригола 

поремећајот
ицаја воде 

Л - низак 

М - средњи 

Х - висок 

незнатно поремећено 

знатно поремећено 

вода стоји или прелива 

 

 

Пропусти 

тип оштећења Параметар Интензитет 
Вредност 

параметра 

РЦС8 - Запушење пропуста 
поремећај 
уласка и 
отицања воде 

Л - низак 

М - средњи 

Х - висок 

незнатно поремећено 

знатно поремећено 

не функционише 

РЦС9- Губитак материјала или 
дела пропуста на његовим 
крајевима 

ерозија и 
слегање улаза и 
излаза пропуста 

Л - низак 

 

М - средњи 

 

Х - висок 

без или са малом ерозијом 

ерозија без слегања улаза 
или излаза 

ерозија са слегањем улаза 
или излаза 

РЦС10 - Оштећење конструкције 
пропуста 

величина и 
значај 
оштећења по 
конструкцију 
пропуста 

Л - низак 

 

М - средњи  

 

Х - висок 

без или мало оштећ. 

неравномерно слегање 
улаза и излаза пропуста 

лом цеви, или улаза или 
излаза  
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Вредновање појединих показатеља стања елемената за одводњавање извршено по следећем  
критеријуму: 

Вредновање оштећења РЦСи Количина оштећења Интензитет  оштећења 

1 
100 % 

<    5 % 

Л - низак 

М - средњи 

2 
5-50 % 

<    5 % 

М - средњи  

Х - висок 

3 
>  50 % 

>    5 % 

М - средњи 

Х - висок 

 

Индекс укупног стања сваког од набројаних елемената добија се као аритметичка средина свих 
показатеља. 

Критеријум за оцену стања сваког елемента је следећи: 

индекс стања  симбол 
Квалитативна 
оцена стања 

Рутинско 
одржавање 

Појачано одржавање или 
рехабилитација 

1 Л добро потребно није потребно 

1-2 М осредње проверити очекује се 

2-3 Х лоше није довољно потребно 

 

У Прилогу бр. 5.3  дата је анализа предметне деонице ОЕЦД методом. 
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3.11. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 3.11.1. ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ 

На предметној деоници налазе се стубови јавног осветљења, као и светиљке јавног осветљења 
монтиране на стубове надземне електроенергетске мреже.  

Приликом формирања Анализе постојећег стања, Пројектант је имао на располагању геодетски 
снимак разматране деонице и добијене катастарске подлоге. 

Такође, Пројектант је за потребе израде Пројекта обишао трасу у току дана, као и у ноћном периоду,  
и утврдио постојеће стање и функционалност расвете на терену. Напомиње се да је оваква визуелна 
инспекција осветљења орјентациона и може дати увид у функционалност појединих светиљки („ради 
- не ради“), односно субјективан утисак посматрача/возача на деоници предвиђеној за 
рехабилитацију, оквиран проценат исправних светиљки на некој деоници, као и физичко стање 
стубова расвете. Права оцена јавног осветљења може се комплетирати само мерењем осветљења 
на терену, односно специјализованим снимањем. Према информацијама којима Пројектант 
располаже, једина установа у нашој земљи која располаже одговарајућом акредитованом опремом 
је Ауто-мото савез Србије – центар за моторна возила д.о.о. 

 

3.11.1.1.  Део трасе кроз Кулу 

1) Од почетка деонице, па до раскрснице са улицама Вељка Влаховића и Исе Бајића, инсталација 

јавног осветљења изведена је на сопственим стубовима, једнострано, са десне стране пута/улице 

Маршала Тита. Светиљке јавне расвете су монтиране на лиру. На стубовима осветљења такође се 

налазе и конзоле за нисконапонску надземну мрежу, са њих полазе прикључци ка околним 

објектима, са појединих стубова постоје и кабловски силази, а на појединим стубовима се налазе 

и бројила електричне енергије. Такође, уочени су и надземни каблови телекомуникационе мреже. 

 

Слика 7.1.1 – Јавно осветљење на почетку деонице кроз Кулу; на стубовима расвете монитране су конзоле 
надземне електроенергетске мреже, а на њима се налазе и бројила, кабловски силази, кућни 
прикључци ка околним објектима, као и телекомуникациони каблови 

 

На овом делу трасе нису уочени оштећени стубови расвете (ударени или искривљени). На 
неким стубовима постоји рђа и поједини су благо запрљани. 
Ноћним обиласком терена утврђено је да су светиљке на овом делу трасе релативно нове, 
исправне и да је траса пута равномерно осветљена. 
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2) Раскрсница са улицама Вељка Влаховића/Исе Бајића осветљена је са три стуба, на којима се 

налазе по две светиљке монтиране на лире. Стубови су постављени на оба угла на уливу 

улице Вељка Влаховића у улицу Маршала Тита, као и на један угао на уливу улице Исе Бајића 

у Маршала Тита. Овај део трасе приказан је на цртежима бр. 1 и 2. 

 

Слика 7.1.2 – Раскрсница улице Маршала Тита са улицом Вељка Влаховића 

 

Слика 7.1.3 – Раскрсница улице Маршала Тита са улицом Исе Бајића (посматрано ка почетку трасе) 

 

Слика 7.1.4 – Раскрсница улица Маршала Тита и Исе Бајића (посматрано из правца улице Вељка Влаховића) 
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Слика 7.1.5 – Раскрсница улица Маршала Тита и Вељка Влаховића  

 

На раскрсници нису уочени оштећени стубови расвете (ударени или искривљени). На неким 

стубовима постоји рђа и благо су запрљани. 

Сама чињеница да је раскрсница, која је четворокрака, осветљена са три стуба, говори о 

њеном непотпуном осветљењу. Ноћним обиласком терена утврђено је да нису све светиљке 

потпуно исправне. На стубу који се налази на углу улице Исе Бајића светиљка окренута ка 

пешачкој стази не ради са пуним флуксом. Такође, на стубу на углу улице Вељка Влаховића, 

испред Малог парка (Kispark) светиљка која осветљава прилаз из улице Вељка Влаховића 

такође не ради са пуним флуксом. У целини, овакво осветљење раскрснице је неадекватно и 

неравномерно и не доприноси побољшању безбедности саобраћаја, поготово кад се узме у 

обзир и близина школе, као и велики број пешака и бициклиста који веома фреквентно 

учествују у саобраћају на овој раскрсници. 

 

3) Од раскрснице са улицама Вељка Влаховића/Исе Бајића па све до улива слепе улице у улицу 

Маршала Тита (овај улив се налази преко пута објекта ул. Маршала Тита бр. 97 и означен је на 

цртежу бр. 2), траса је осветљена двострано, при чему се са десне стране задржава 

конфигурација осветљења као и пре раскрснице са улицом Вељка Влаховића, док се са леве 

стране пешачка стаза додатно осветљава светиљкама за ту намену, на нижим стубовима. 

Додатно осветљење пешачке стазе са леве стране је изведено због проширења тротоара, као 

и великог броја садржаја за пешаке са те стране, као што су дечија игралишта, зелене 

површине, плато испред Општинског суда и слично.    

На овом делу трасе нису уочени оштећени стубови расвете (ударени или искривљени). На 

неким стубовима постоји рђа и поједини су благо запрљани. Ово важи за стубове са обе 

стране саобраћајнице. 

Ноћним обиласком терена утврђено је да су светиљке са обе стране на овом делу трасе 

исправне и да је траса пута равномерно осветљена. 
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Слика 7.1.6 – Додатно осветљење тротоара са леве стране трасе, на деоници између раскрснице са улицом 
Исе Бајића и улива слепе улице у улицу Маршала Тита 

 

 

Слика 7.1.7 – Двострано осветљење на деоници након раскрснице са улицом Вељка Влаховића  

 

 

Слика 7.1.8 – Осветљење платоа и паркинга испред зграде Општинског суда 
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Слика 7.1.9 – Осветљење испред дечијег игралишта 

 

 

Слика 7.1.10 – Улив слепе улице са леве стране у улицу Маршала Тита 

 

Након овог улива слепе улице у улицу Маршала Тита, наставља се једностран распоред стубова 
јавног осветљења са десне стране, са светиљкама расвете монтираним на лиру, све до раскрснице са 
улицом Јосипа Крамера. Улица Јосипа Крамера се улива у улицу Маршала Тита са десне стране трасе 
и осветљена је са две светиљке које се налазе на лирама на једном стубу јавног осветљења. Ова 
раскрсница налази се на цртежу бр. 3. 

На овом делу трасе нису уочени оштећени стубови расвете (ударени или искривљени). На неким 
стубовима постоји рђа и поједини су благо запрљани.  
Ноћним обиласком терена утврђено је да су светиљке на овом делу трасе исправне и да је траса пута 
равномерно осветљена. 

 

Слика 7.1.11 – Раскрсница са улицом Јоспиа Крамера 
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4) Између укрштања са улицама Јосипа Крамера и Стевана Сремца налази се плато испред парка 

Трг Ослобођења (цртеж 3). Траса пута/улица Маршала тита и плато, односно улив улице 

Јосипа Крамера у улицу  Маршала Тита су осветљени светиљкама које су монтиране на 

двокраким лирама.  

На уливу улице Јосипа Крамера постоји један стуб расвете (са десне стране, гледано из правца 

улице Маршала Тита) и он није оштећен (ударен или искривљен). На стубу постоји рђа и благо је 

запрљан. Светиљке на стубу су исправне. Стуб је увучен ка улици Јосипа Крамера, па осветљење 

самог улива у улицу Маршала Тита није адекватно. 

Испред платоа испред парка Трг ослобођења (паркинг) налазе се три стуба расвете. Стубови нису 

оштећени (ударени или искривљени). На њима постоји рђа и благо су запрљани. 

Од шест светиљки, две светиљке не раде, прва је окренута коловозу, ближе уливу улице Јосипа 

Крамера у улицу Маршала Тита. Друга је такође окренута коловозу, и налази се на трећем стубу у 

низу. Ово узрокује неравномерно осветљење од раскрснице са улицом Јосипа Крамера до 

аутобуске станице да десне стране.. 

 

Слика 7.1.12 – Осветљење платоа испред парка Трга Ослобођења 

 

5) Аутобуска станица која се налази на уливу улице Саве Ковачевића (цртеж 3), са десне стране 

трасе, осветљена је светиљкама које су монтиране на двокраким лирама на сопственим 

стубовима расвете. Стубови расвете постављени су на зеленом острву које раздваја улицу 

Маршала Тита од аутобуске станице. На овом потезу укупно је 5 стубова (10 светиљки). 

Такође, преко пута аутобуске станице, са леве стране, налазе се стубови расвете на којима су 
монтирани елементи надземне електроенергетске мреже. Улив улице Стевана Сремца 
осветљен је са две светиљке које се налазе на лирама на стубу на углу улице, док се преко 
пута аутобуске станице налази још једна светиљка на стубу надземне електроенергетске 
мреже. 

 

Слика 7.1.13 – Улив улице Стевана Сремца у улицу Маршала Тита 
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На делу трасе испред атуобуске станице нису уочени оштећени стубови расвете (ударени или 

искривљени). На неким стубовима постоји рђа и поједини су благо запрљани.  

Ноћним обиласком терена утврђено је да нису светиљке на овом делу трасе исправне – од укупно 
10 светиљки на пет стубова који са десне стране осветљавају део трасе испред аутобуске станице, 
три светиљке не раде. Све неисправне светиљке окренуте су ка аутобуској станици, што може да 
узрокује недовољну видљивост и угроженост рањивих учесника у саобраћају, првенствено 
пешака. 

 
Слика 7.1.14 – Аутобуска станица у Кули која се налази са десне стране трасе 

 

6) Од укрштања са улицом Саве Ковачевића па до укрштања са Његошевом улицом, инсталација 

јавног осветљења је изведена обострано, при чему су светиљке јавне расвете монтиране на 

стубове надземне електроенергетске мреже, на кратке лире. Овај део трасе приказан је на 

цртежу бр. 3.  

 

Слика 7.1.15 – Раскрсница улице Маршала Тита са улицом Саве Ковачевића 

 

Слика 7.1.16 – Јавно осветљење монтирано на стубове надземне електроенергетске мреже 
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Слика 7.1.17 – Раскрсница улице Маршала Тита са улицом Његошевом 

На овом делу трасе, стиче се субјективни утисак о нижем нивоу осветљености, услед промене висине 
светиљки, начина осветљења деонице (двострано, на стубовима који се налазе на већој удаљености 
од саобраћајнице), као и услед чињенице да су поједине светиљке заклоњене крошњама дрвећа. 
Ноћним обиласком терена утврђено је да је на делу трасе од улице Братства и јединства до 
раскрснице са Његошевом улицом пар светиљки на стубовима што неисправно, што заклоњено врло 
густом крошњом дрвета, па се на том делу саобраћајнице има осећај вожње по мраку, односно 
„црне рупе“ због слабог осветљења.  

 

Слика 7.1.18 –деоница од улице Братства и јединства до раскрснице са Његошевом улицом; на снимку је 
приметно лоше осветљење услед неисправних светиљки и светиљки заклоњеним крошњама 
дрвећа 

7) Од раскрснице са Његошевом улицом па све до прилаза мосту преко канала Бездан – Врбас, 
инсталација јавног осветљења је изведена једнострано, са леве стране, на сопственим 
стубовима расвете, при чему се на сваком стубу налазе по две светиљке монтиране на лире, 
међусобно под углом од приближно 60 степени (процена Пројектанта). Овај део трасе 
приказан је на цртежу бр. 4. 

 

 
Слика 7.1.19 – Јавно осветљење на излазу из Куле, према мосту ка каналу Бездан – Врбас 
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Слика 7.1.20 – Светиљке на лирама и њихов међусобни положај 

 

Слика 7.1.21 – Јавно осветљење на излазу из Куле, према мосту ка каналу Бездан – Врбас 

 

Јавно осветљење се завршава неких ~104m пре моста преко канала Бездан – Врбас. 

 

Слика 7.1.22 – Завршетак инсталације јавног осветљења испред моста преко канала Бездан – Врбас 

 

На овом делу трасе стубови су у добром стању. Нема оштећених стубова (искривљених или 
ударених), а нису примећени знакови рђе. Поједини стубови су благо запрљани  при подножју. 
Ноћним обиласком терена дошло се до закључка да осветљење на овом делу трасе није у потпуности 
исправно и да на многим стубовима ради само по једна, уместо обе светиљке. Такође, на два стуба 
не ради ниједна светиљка, чиме се дуж деонице вози кроз два неосветљена подручја услед веома 
лошег осветљења. Према слободној процени Пројектанта, око 25-30% од укупног броја светиљки није 
у функцији, чиме се добија неравномерно осветљење неадекватног нивоа, а самим тим и недовољно 
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прегледно осветљен прилаз постојећем мосту. Није могуће проценити да ли би осветљење ове 
деонице било адекватно у случају да су све светиљке биле исправне. 

 

Слика 7.1.23 – Screenshot видео-снимка на прилазу мосту преко канала Бездан-Врбас; на снимку је приметно 
лоше осветљење на прилазу мосту услед неисправности појединих светиљки 

 

На самом мосту преко канала Бездан – Врбас не постоји јавно осветљење. 

 

3.11.1.2.  Део трасе између Куле и Врбаса 

На делу трасе између Куле и Врбаса налазе се забавни, индустријски и пословни садржаји. Сваки од 
ових садржаја има свој приступни пут који се улива на главну трасу државног пута. Нека од ових 
укрштања су мање или више адекватно осветљена. 

1) Око стационаже km 67+925, са десне стране, налази се осветљено скретање ка картинг стази 

(цртеж бр. 5).  

Постоје укупно четири стуба расвете, од којих се један налази на самом скретању и на њему 

се налази двокрака лира са светиљкама. Стубови нису оштећени (ударени или искривљени). 

На њима су примећени знакови рђе и запрљаности. 

Ноћним обиласком терена уочено је да је на стубу са две светиљке које осветљавају непосредно 

одвајање са магистралног пута у функцији само једна светиљка, док светиљке на остала три стуба 

нису у функцији. Ово резултује неадекватним и слабим осветљењем овог одвајања, што га чини 

непрегледним по мраку и отежава скретање са и на државни пут, а самим тим и угрожава 

безбедност одвијања саобраћаја. 

 

Слика 7.1.22 – Скретање ка картинг стази око стационаже 67+925 
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2) Између стационажа km 68+350 и km 68+900, са леве стране, постоји инсталација јавне расвете 

планиране индустријске зоне. Инсталација је нова, изведена светиљкама са ЛЕД модулима. 

Стубови ове расвете постављени су на зелени појас између трасе пута и пута који води око 

планиране индустријске зоне (цртеж бр. 6). 

Стубови на овом делу трасе су нови и нису примећена никаква оштећења на њима.  

Ноћним обиласком терена утврђено је да су све светиљке на овом делу трасе исправне и да 

дају добро и равномерно осветљење, првенствено стазе око планиране индустријске зоне, а 

и магистралног пута. 

 

Слика 7.1.23 – Осветљење пута око планиране индустријске зоне – траса паралелна државном путу 

 

Слика 7.1.24 – Осветљење прилаза индустријској зони – улив прилаза на државни пут 

 

 

3.11.1.3. Део трасе кроз Врбас 

Јавно осветљење кроз Врбас, на овом делу деонице, изведено је на стубовима расвете, као и на 
стубовима надземне електроенергетске мреже. 

1) Почев од стационаже km 71+175 па до km 73+250 (цртежи 9, 10 и 11), инсталација јавног 

осветљења кроз Врбас изведена је на стубовима расвете који су постављени једнострано, са 

десне стране, при чему су светиљке јавног осветљења монтиране на лирама.  
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Слика 7.1.25 – Јавно осветљење на улазу у Врбас; у другом плану се види један накривљен стуб расвете 

 

Слика 7.1.26 – Јавно осветљење на улазу у Врбас 

 

Такође, на овом делу трасе, између km 72+575 и km 72+600, постоји и неадекватно осветљено 
укрштање на пругом (цртеж бр. 10).. 

 

Слика 7.1.27 – Укрштање трасе пута са пругом 

 

  

Пример стуба расвете на коме недостаје светиљка Пример светиљке на којој недостаје стаклени протектор 
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Визуелном инспекцијом стубова утврђено је да су они у лошем стању, веома зарђали и прљави, док 
су поједини и благо накривљени. 

Дневним обиласком терена утврђено је да на многим стубовима недостају стаклени протектори, 
читаве светиљке, или сијалице из светиљки. 

Ноћним обиласком терена утврђено је да недостатак појединих светиљки и сијалица са стубова, у 
комбинацији са неисправним постојећим светиљкама, као и изузетно слабим светиљкама које су у 
функцији, даје изузетно лоше осветљење, са појавама неосветљених места на позицијама где се 
налазе светиљке које нису у функцији. Такође, уочено је и да коришћене различите врсте светиљки – 
оне са живиним сијалицама, које дају зеленкасту боју светла, и оне са сијалицама са натријумовим 
парама, које дају топлу, жуту боју светла. Ово узрокује неравномерну боју и ниво осветљења на 
деоници што може деловати збуњујуће и умарајуће за возаче. 

Према слободној процени Пројектанта, барем 30% инсталације осветљења је потпуно 
нефункционална услед горенаведених разлога. Ово узрокује веома неравномерно и слабо 
осветљење на овој деоници. Узевши у обзир велику фреквентност саобраћаја на овој деоници и 
постојање свих учесника у саобраћају – пешака, бициклиста, путничких и теретних возила и аутобуса, 
овакво неадекватно осветљење деонице не доприноси безбедном одвијању саобраћаја, при чему су 
нарочито угрожени рањиви учесници у саобраћају – пешаци и бициклисти. 

 

2) Почевши од стационаже km 73+250 па до краја деонице (цртеж бр. 11), инсталација јавног 

осветљења је изведена помоћу светиљки монтираних на стубове надземне мреже. Потребно је 

напоменути да светиљке нису монтиране на све стубове надземне мреже, као и то да су на неким 

стубовима светиљке монтиране директно на стуб, на на неким стубовима помоћу лире. 

 

Слика 7.1.30 – Светиљка монтирана директно на стуб надземне мреже 
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Слика 7.1.31 – Надземна мрежа на укрштању пута са пругом, око km 73+500; у првом плану је стуб на коме 
не постоји светиљка јавног осветљења; иза њега се види стуб на коме је светиљка монтирана 
на лиру 

 

           

Слика 7.1.32 – Светиљке монтиране на лире причвршћене на стубове надземне мреже 

 

 

Слика 7.1.33 – Јавно осветљење на крају деонице, изведено на стубовима надземне мреже 
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Слика 7.1.34 – Крај деонице – раскрсница са Октобарском улицом 

 

Дневном визуалном инспекцијом утврђено је да су на овом делу трасе коришћени различити типови 
светиљки. Такође, светиљке су монтиране на различите начине – директно на стуб, на лиру под углом 
од 0 степени, или на лиру под углом (већи од 30 степени, према процени Пројектанта). Такође, 
завршетак деонице, који представља Т-раскрсницу са Октобарском улицом, осветљен је само једном 
светиљком које се налази на стубу надземне енергетске мреже. 

Ноћним обиласком терена утврђено је да је осветљење на деоници неравномерно и слабо, будући 
да светиљке јавне расвете нису постављене на свим стубовима надземне мреже који се налазе уз 
деоницу, већ на сваком другом стубу. Како се осветљење налази са леве стране улице, осветљена је 
углавном пешачка стаза, ближа трака коловоза је осветљена слабо, док је даља коловозна трака 
веома лоше осветљена. Такође, светиљке на стубовима пре раскрснице на крају трасе су са живиним 
сијалицама које дају зеленкасто светло, док је раскрсница осветљена једном светиљком са 
сијалицом с натријумовим парама која даје топло жуто светло, што даје изузетно неравномерно 
осветљен и непрегледан прилаз раскрсници. Овакво неадекватно осветљење нарочито угрожава 
рањиве учеснике у саобраћају – пешаке и бициклисте. 

 

 

 3.11.2. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

На предметној деоници електроенергетска мрежа састоји се од: 

- Кабловске средњенапонске (20kV) и нисконапонске мреже, 

- Надземне средњенапонске (20kV) и нисконапонске мреже, 

- Надземне високонапонске (110kV) мреже. 

Приликом формирања Анализе постојећег стања, Пројектант је имао на располагању геодетски 
снимак разматране деонице, добијене катастарске подлоге, Услове за пројектовање надлежне 
Електродистрибуције Сомбор бр. 79561/2-2017, као и Услове за израду техничке документације 
Електромрежа Србије бр. 0-1-2-136/2.  

Такође, Пројектант је за потребе израде Пројекта обишао трасу и утврдио постојеће стање на терену. 

Потребно је нагласити да се овим Пројектом рехабилитације пута не решавају постојећи спорни и 
незадовољавајући просторни односи између елемената пута и објеката инсталација поред њега, већ 
само они односи који су директно проузроковани изменом нивелете коловоза или ивице коловоза, 
трасе пута или радовима на коловозној конструкцији. На Инвеститору је да одлучи да ли постоји 
потреба да се постојећи спорни и незадовољавајући просторни односи решавају у оквиру Пројекта, 
уколико сматра да постоји потреба за тим. 
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3.11.2.1.  Кабловски водови 

Биће набројани сви кабловски водови на деоници о  чијим  трасама Пројектант располаже. 
Напомиње се да Услови за пројектовање надлежне Електродистрибуције и постојеће катастарске 
подлоге нису у сагласности, па ће бити обележени кабловски водови о којима оба документа дају 
податке.  

На km 63+735 постоји мост преко канала у Кули. База података о мостовима, из које су преузети 
подаци о мосту приказани у Пројектном задатку, наводи да на њему постоје „необезбеђени 
кабловски водови“. Нису познати напонски ниво нити траса ових кабловских водова (цртеж бр. 1).  

У Условима за пројектовање ЕД Сомбор бр. 79561/2-2017 приложена је скица места укрштања и/или 
паралелног вођења кабловских водова са путем. На основу ове скице на цртежима у Прилогу 
обележена су следећа укрштања и/или паралелна вођења: 

 

Табела 7.2.1 – Колизије државног пута са електроенергетским инсталацијама – према Условиам 
надлежне ЕД 

Ознака 
колизије 

Тип колизије Позиција Цртеж 

УЕД-1 Укрштање са 20kV кабловским водом У близини моста преко канала (након 
моста) 

Цртеж бр. 1 

УЕД-2 

 

Укрштање са 20kV кабловским водом У близини укрштања улице Маршала 
Тита са Змај Јовином и улицом Доситеја 
Обрадовића 

Цртеж бр. 1 

УЕД-3 Укрштање са 20kV кабловским водом У близини укрштања улице Маршала 
Тита са улицом Бранка Радичевића 

Цртеж бр. 2 

УЕД-4 
Укрштање и паралелно вођење са 

20kV и 0.4kV кабловским водовима 

Дуж улице Маршала Тита, између 
раскрсница са улицама Вељка 
Влаховића/Исе Бајића и Јосипа Крамера 

Цртежи бр. 2 
и 3 

УЕД-5 Укрштање са 20kV кабловским водом У близини укрштања са улицом Саве 
Ковачевића 

Цртеж бр. 3 

УЕД-6 Укрштање са 20kV кабловским водом У близини стационаже km 66+900 Цртеж бр. 4 

УЕД-7 Укрштање са 20kV кабловским водом У близини стационаже km 67+900 Цртеж бр. 5 

УЕД-8 Паралелно вођење са 20kV 
кабловским водом 

Између стационажа km 70+575 и km 
70+675 

Цртеж бр. 8 

УЕД-9 Укрштање са 20kV кабловским водом У близини стационаже km 71+300 Цртеж бр. 9 

УЕД-10 Укрштање са 20kV кабловским водом У близини стационаже km 72+025 Цртеж бр. 10 

УЕД-11 Паралелно вођење са 20kV и 0.4kV 
кабловским водовима 

Дуж трасе пута између стационажа km 
73+075 до краја трасе 

Цртеж бр. 11 
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Према приложеним катастарским подлогама, уочена су следећа укрштања и/или паралелна вођења 
каблова са путем: 

Табела 7.2.2 – Колизије државног пута са електроенергетским инсталацијама – према 
катастарским подлогама 

Ознака 
колизије 

Тип колизије Позиција Цртеж 

КАТ-1 Укрштање са кабловским водовима 
1x20 kV и 2x0.4 kV 

Око стационаже km 71+412 

 

Цртеж бр. 
9 

КАТ-2 Паралелно вођење са кабловским 
водовима 0.4 kV (вероватно кабел 

јавне расвете) 

Од km 71+365 до km 71+435 са леве стране Цртеж бр. 
9 

КАТ-3 Паралелно вођење са 20kV 
кабловима 

Од km71+412 до km71+850 два кабла, од 
km71+850 до km72+475 један кабел са леве 

стране 

Цртежи 
бр. 9 и 10 

KAT-4 Укрштање и паралелно вођење са 
кабловима 20kV 

три кабла 20kV полазе из ТС, од km 72+575 до 
km 72+600, су положени са леве стране 

паралелно путу, на km 72+600 каблови прелазе 
пут и настављају десном страном пута све до km 

72+875 

Цртежи 
бр. 10 и 11 

КАТ-5 Укрштање са кабловима 
непознатог напонског нивоа 

Око km 73+037 Цртеж бр. 
11 

КАТ-6 Укрштање и паралелно вођење са 
кабловима 20kV 

три кабла 20kV положена са десне стране 
паралелно путу и на km 73+075 прелазе пут и 
настављају левом страном све до km 73+360 

(трансформаторска станица) 

Цртеж бр. 
11 

KAT-7 Укрштање и паралелно вођење са 
кабловима 20kV 

од km 73+360 до km 73+800 (раскрсница са 
Октобарском улицом) са леве стране пута иду 

два, а затим један кабел 20 kV 

Цртеж бр. 
11 

KAT-8 Укрштање са кабловским водовима 
0.4 kV 

Око km 73+700 прелаз два кабла Цртеж бр. 
11 

KAT-9 Укрштање и паралелно вођење са 
кабловима 20kV 

На раскрсници са Октобарском улицом прелаз 
једног кабла и паралелно вођење каблова 

Цртеж бр. 
11 

 

 

3.11.2.2.  Надземна мрежа 

Услови за пројектовање ЕД Сомбор, бр. 79561/2-2017 под тачком 1. 20kV далеководи, дефинишу 
сигурносне висине и сигурносне удаљености на следећи начин: 

- У насељеним местима, сигурносна висина вода износи минимално 7m; изолација мора бити 

електрично појачана, а на местима укрштања са улицама или путевима и механички појачана. 

- Удаљеност било ког дела стуба од спољне ивице пута, по правилу не сме бити мања од 10m, а 

у изузетним случајевима може се смањити на 5m, ова пдредба важи ван насељеног места. 

„Правилник о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова 
називног напона од 1kV до 400kV“ у члану 119, који се односи на сигурносне удаљености надземног 
вода у односу на регионалне путеве, локалне путеве и путеве за индустријске објекте изграђене као 
путеве за општу употребу, дефинише следеће величине: 
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Удаљеност било ког дела стуба од спољне ивице пута, по правилу, не сме бити мања од 10m, а у 
изузетним случајевима може се смањити на најмање 5m. 

Изолација мора бити електрично појачана. 

У распону укрштања дозвољава се један наставак по проводнику или заштитном ужету. 

Будући да садашња категорија државног пута одговара некадашњој категорији магистралног пута, 
закључује се да су сигурносне удаљености прописане Условима за пројектовање неадекватне, и оне 
морају пити прописане према члану 122 „Правилника“, који прописује сигурносне удаљености 
елемената далековода у односу на магистралне путеве: 

Хоризонтална удаљеност било ког дла стуба од спољне ивице пута износи 20m. 

Кад вод прелази магистрални пут, удаљеност било ког дела стуба може бити мања ако то 
условљавају месне прилике, али не сме бити мања од 10m. 

Изолација мора бити механички и електрично појачана. 

Ове сигурносне висине и удаљености такође се односе и на водове називног напона до 110kV 
(укључујући и 110kV). Сигурносне висине и удаљености повећавају се у односу на сигурносне висине 
и удаљености за називни напон 110kV, и то: 

1) За 0.75m – за водове називног напона 220kV; 

2) За 2.0m – за водове називног напона 400kV. 

Сходно овоме, као меродавне величине сигурносних удаљености надземног вода у односу на пут 
усвајају се оне из члана 122 „Правилника“, будући да оне одговарају рангу државног пута чија је 
рехабилитација предвиђена, па ће удаљености стубова надземног вода (110kV и средњег напона) у 
односу на ивицу пута бити коментарисане с тог аспекта. 

Удаљеност стубова далековода који су геодетски снимљени од ивице постојећег коловоза приказана 
је на приложеним цртежима. 

 

3.11.2.2.1. Високонапонска надземна мрежа 

У Условима за израду техничке документације Електромрежа Србије бр. 0-1-2-136/2 приложена је 
скица места укрштања и/или паралелног вођења високонапонских далековода са путем. На основу 
ове скице на цртежима у Прилогу обележена су следећа укрштања и/или паралелна вођења: 

- Око стационаже km 70+500 постоји један прелаз надземног високонапонског далековода 110 

kV бр. 181 ТС Оџаци – ТС Врбас 1 преко пута (цртеж бр. 8).  

 

Слика 7.2.1 – Прелаз 110kV далековода бр. 181 преко пута 
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3.11.2.2.2. Средњенапонска надземна мрежа 

На основу увида у стање на терену, као и на основу скице приложене уз Услове за пројектовање ЕД 
Сомбор бр. 79561/2-2017, регистрована су следећа укрштања средњенапонске надземне мреже са 
путем: 

- Са леве стране пута, од раскрснице са улицом Саве Ковачевића, до раскрснице са улицом 

Његошевом, постоје стубови надземне мешовите мреже (0.4kV+СН) паралелно са путем 

(Цртеж бр. 3). На стубу означеном на Цртежу бр. 3 као С-1 постоји средњенапонски кабловски 

извод на бетонски стуб мештовите мреже, а од тог стуба средњенапонски надземни вод 

наставља све до постојеће трансформаторске станице на раскрсници са Његошевом улицом, 

са леве стране. 

 
Слика 7.2.2 – Стуб мешовите надземне мреже С-1 

 

 
Слика 7.2.3 – Надземни мешовити вод 20kV + 0.4kV 
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Слика 7. 2.4 – Трансформаторска станица 

 

- Око km 68+100 постоји прелаз надземног 20kV вода преко пута (цртеж бр. 5); вод са  челично-

решеткастог стуба са леве стране долази до трансформаторске станице са десне стране. 

Удаљеност стуба са леве стране у односу на ивицу коловоза износи ~30.4m и задовољава с 

аспекта сигурносне удаљености у односу на ивицу коловоза. Удаљеност трансформаторске 

станице у односу на ивицу коловоза износи ~12.9m.. 

 
Слика  7.2.5 – Укрштање са 20kV надземним водом 

 

- Испред постојећег разводног постројења, око стационаже km 70+550, постоје четири прелаза 

надземног вода преко пута (цртеж бр. 8). 

 

Слика  7.2.6 – Укрштања средњенапонских далековода испред разводног постројења око стационаже km 

70+600 

 

- Око стационаже km 70+800 постоји један прелаз надземног средњенапонског вода преко 

пута, као и паралелно вођење са далеководом 20kV (цртеж бр. 8). Леви стуб овог распона је 

челично-решеткасти и у односу на ивицу коловоза удаљен је ~4.4m. Ово не задовољава са 

аспекта сигурносне удаљености у односу на ивицу коловоза. 
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Слика  7.2.7 – Укрштање и паралелно вођење средњенапонских далековода испред разводног постројења око 

стационаже km 70+800 

 

 
Слика 7. 2.8 – Укрштање и паралелно вођење средњенапонских далековода испред разводног постројења око 

стационаже km 70+800; са леве стране види се челично-решеткасти стуб који не задовољава с аспекта 

сигурносне удаљености у односу на ивицу коловоза 

 

- Око стационаже km 72+375, на улазу у Врбас, постоји укрштање средњенапонског далековода 

са путем (цртеж бр. 10). Леви стуб налази се на удаљености од 15.4m у односу на ивицу 

коловоза и задовољава с аспекта сигурносне удаљености у односу на ивицу коловоза. 

 

 
Слика 7. 2.9 – Средњенапонски далековод који укршта пут на улазу у Врбас 

 

- Између стационажа km 73+250 и km 73+350 надземни вод 20kV води се паралелно путу као 

мешовити вод на стубовима са мрежом 0.4kV; 20kV вод долази по стубовима из улице са 

десне стране и иде све до трансформаторске станице која се налази са леве стране на km 

73+350. 
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Слика 7.2.10 – Надземни вод 20kV који долази из суседне улице са десне стране 

 

Слика 7.2.11 – Трансформаторска станица на km 73+350 

 

3.11.2.2.3. Нисконапонска надземна мрежа 

У односу на трасу пута, елементи надземне нисконапонске мреже распоређени су на следећи начин: 

1) Од почетка трасе, па приближно до објекта ул. Маршала Тита бр. 105, надземна 

нисконапонска мрежа се води на конзолама које су монтиране по стубовима јавног 

осветљења, са десне стране пута; са конзола полазе бројни прикључци ка околним објектима. 

Овај део трасе се налази на цртежима 1 и 2. 

 

 
Слика  7.2.12 – Нисконапонска надземна мрежа  
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2) Од раскрснице са улицом Стевана Сремца, па до раскрснице са улицом Саве Ковачевића, 

надземна нисконапонска мрежа се води на конзолама које су монтиране по стубовима јавног 

осветљења са леве стране пута (ово је део трасе који се налази преко пута аутобуске станице 

и приказан је на цртежу 3; стубови јавног осветљења су омашком на геодетском снимку 

обележени ознакама за стубове надземне мреже). 

 

 
Слика  7.2.13 – Нисконапонска надземна мрежа 

 

3) Од раскрснице са улицом Саве Ковачевића до раскрснице са Његошевом улицом надземна 

нисконапонска мрежа се води по бетонским стубовима са обе стране пута. На стубовима 

надземне мреже монтране су и светиљке јавне расвете. Надземна мрежа са десне стране 

пута на раскрсници са Његошевом улицом среће у Његошеву, док надземна мрежа са леве 

стране пута наставља том страном (стубови овог наставка надземне мреже нису геодетски 

снимљени). Овај део трасе се налази на цртежу 3. 

 

 
Слика  7.2.14 – Нисконапонска надземна мрежа  

 

4) Од km 73+175 до краја трасе надземна нисконапонска мрежа се води по бетонским 

стубовима са леве стране пута. Ова мрежа је једним делом мешовита, будући да се на од 

стационаже km 73+250 до стационаже km  73+350 по стубовима води и 20kV надземни вод 

који долази из суседне улице са десне стране (на km 73+250) и иде до трансформаторске 

станице на левој страни пута (на km 73+350). Средњенапонски надземни вод обрађен је и 

тачком 1.2.2. На појединим стубовима надземне мреже монтиране су светиљке јавног 

осветљења. Овај део трасе налази се на цртежу 11. 
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Слика  7.2.15 – Нисконапонска надземна мрежа 

Такође, постоје и бројни кабловски силази са стубова о чијим тачним трасама Пројектант нема 
прецизнијих података, као и бројила електричне енергије монтирана на поједине стубове. 

 

 

 3.11.3. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

На предметној деоници телекомуникациона мрежа састоји се од: 

- Оптичких каблова и бакарних каблова положених кроз кабловску канализацију или 

положених слободно у рову; 

- Надземне мреже. 

Приликом формирања Анализе постојећег стања, Пројектант је имао на располагању геодетски 
снимак разматране деонице, добијене катастарске подлоге, као и Техничке услове Телекома Србија 
бр. 7030-110277. Уз техничке услове Телекома достављена је и ажурирана дигитална подлога са 
трасама оптичких и бакарних каблова, као и кабловске канализације, која је усвојена као референтна 
за потребе пројекта. 

Такође, Пројектант је за потребе израде Пројекта обишао трасу и утврдио постојеће стање на терену. 

Потребно је нагласити да се овим Пројектом рехабилитације пута не решавају постојећи спорни и 
незадовољавајући просторни односи између елемената пута и објеката инсталација поред њега, већ 
само они односи који су директно проузроковани изменом нивелете коловоза или ивице коловоза, 
трасе пута или радовима на коловозној конструкцији. На Инвеститору је да одлучи да ли постоји 
потреба да се постојећи спорни и незадовољавајући просторни односи решавају у оквиру Пројекта, 
уколико сматра да постоји потреба за тим. 

 

3.11.3.1.  Кабловски водови 

3.11.3.1.1. Оптички каблови 

На разматраном делу трасе, на основу Техничких услова Телекома, односно достављених дигиталних 
подлога, идентификоване су следеће трасе оптичких каблова: 

- Оптички каблови положени су од km 63+696 (почетак трасе) до раскрснице са улицама Исе 

Бајића/Вељка Влаховића (km 65+050) са леве стране; каблови скрећу у улице Исе Бајића и 

Вељка Влаховића (цртежи бр. 1 и 2) 

- Оптички каблови положени су са леве стране од раскрснице са улицом Јосипа Крамера до km 

66+950 где скрећу на десну страну (цртеж бр. 3); од km 66+950 до km 68+340 оптички каблови 

положени су са десне стране, а од km 68+340 до km 70+550 са леве стране, ван граница путног 
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појаса (цртежи бр. 3, 4, 5, 6, 7, 8); од km 70+550 до km 73+240 оптички каблови су положени са 

леве стране, а од km 73+240 до раскрснице са Октобарском улицом (крај трасе) са десне 

стране (цртежи бр. 8, 9, 10 и 11). 

Такође, идентификована су следећа укрштања са оптичким кабловима, односно прелази оптичких 
каблова: 

- Раскрсница са улицама Вељка Влаховића / Исе Бајића (цртеж бр. 2) 

- Раскрсница са улицом Јосипа Крамера (цртеж бр. 3)  

- Око km 66+950 (цртеж бр. 4) 

- Око km 68+340 (цртеж бр. 6) 

- Око km 73+240 (цртеж бр. 11) 

- Раскрсница са Октобарском улицом (цртеж бр. 11) 

 

3.11.3.1.2. Бакарни каблови 

На разматраном делу трасе, на основу Техничких услова Телекома, односно достављених дигиталних 
подлога, идентификоване су следеће трасе бакарних каблова: 

- Од почетка деонице до раскрснице са улицама Вељка Влаховића / Исе Бајића са леве стране 

(цртежи бр. 1 и 2) 

- Од раскрснице са Вељка Влаховића / Исе Бајића до раскрснице са улицом Саве Ковачевића – 

са обе стране пута (цртежи бр. 2 и 3) 

- Од раскрснице са улицом Саве Ковачевића до km 66+950 са леве стране (цртежи бр. 3 и 4) 

- Од km 66+950 до km 68+340 са десне стране, при чему се каблови воде и преко моста преко 

канала Бездан – Врбас (цртежи бр. 4, 5 и 6) 

- Од km 69+350 до km 73+250 са леве стране (цртежи бр. 6-11) 

- Од km 73+250 до краја деонице са десне стране (цртеж бр. 11) 

Уз то, постоје и бројни кабловски прелази који се укрштају са путем. 

 

3.11.3.2.  Надземна мрежа 

На разматраном делу трасе телекомуникациона мрежа је изведена највећим делом кабловски. 
Надземни део мреже дуж целе деонице углавном чине водови монтирани на стубове јавне расвете 
или надземне електроенергетске мреже.  

На делу трасе који пролази кроз Кулу, телекомуникациони каблови су углавном монтирани на 
стубове јавне расвете (цртежи 1,2 и 3). 

 

Слика  7.3.1 – Телекомуникациони кабел на стубу надземне електроенергетске мреже на улазу у Кулу 
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Слика  7.3.2 – Телекомуникациони кабел на стубовима јавне расвете на улазу у Кулу 

 

Једини телекомуникациони стуб у Кули, на овој траси, налази се на углу улица Маршала Тита и улице 
Братства и јединства (ненамерном грешком је на геодетском снимку обележен као стуб надземне 
електроенергетске мреже). Преко овог стуба, телекомуникациона мрежа која је монтирана на 
стубове надземне електроенергетске мреже, скреће у улицу Братства и јединства (цртеж бр. 3). 

 

Слика  7.3.3 – Телекомуникациона мрежа која скреће у улицу Братства и јединства преко телекомуникационог 
стуба 

 

На улазу у Врбас, око km 70+500, налази се разводно постројење са леве стране, и 
телекомуникациона мрежа до разводног постројења изведена је по стубовима средњенапонске 
мреже, при чему се користи и један помоћни бетонски телекомуникациони стуб (цртеж бр. 8). Овај 
стуб није геодетски снимљен. 

 

Слика  7.3.4 – Надземна телекомуникациона мрежа до разводног постројења на улазу у Врбас 

На улазу у Врбас од km 72+300 до km 72+425 (цртеж бр. 10) постоји надземна телекомуникациона 
мрежа изведена на дрвеним стубовима. 
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Слика 
7.3.5 – Надземна телекомуникациона мрежа на улазу у Врбас 

 

На делу трасе који пролази кроз Врбас при крају разматране деонице (цртеж бр. 11) надземни 
телекомуникациони каблови монтирани су на стубове надземне електроенергетске мреже. 

 

 

Слика 7.3.6 – Надземна телекомуникациона мрежа у Врбасу 

 

 

Слика 7.3.7 – Надземна телекомуникациона мрежа у Врбасу  
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4. ФУНКЦИОНАЛНЕ И ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОЈЕКТНИХ РЕШЕЊА  

4.1. ПРОЈЕКТНИ ЕЛЕМЕНТИ ПЛАНА И ПРОФИЛА 

 4.1.1. Гранични елементи 

Гранични елементи подразумевају прорачун минималних и максималних вредности за ситуациони 
план, подужни профил, попречни профил и прегледност у функцији рачунске брзине.  

За ранг и категорију предметног пута (државни пут I Б реда) предвиђена рачунска брзина од 80 km/h 
са ширином коловоза од 7.20м.  

Табела 1 - Гранични елементи плана и профила  

СИТУАЦИОНИ ПЛАН Vr=80 km/h прописи пројекат 

максимална дужина правца max L 1600 m 2870 m 

минимални радијус хоризонталне кривине min R 250 m 160m 

минимална дужина кружних лукова min Lk 44 m 33.2 m 

минимални радијус хоризонталне кривине у 
контранагибу 

min R 2500 m 
- 

максимални радијус хоризонталне кривине  10000 m 7300m 

Минимална дужина прелазне кривине min L 62.50 m 22.5 m 

ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛ Vr=80 km/h прописи пројекат 

ширина возне траке  tv 3.25 m 3.25m 

ширина ивичне траке ti 0.35 m 0.35 m 

ширина банкине b min 1.25 m 1.25m 

минимални попречни нагиб коловоза min ip 2.5 % 2.5 % 

максимални попречни нагиб коловоза у кривини max ipk 7.0 % 7.0 % 

 

 

У зонама насеља, према важећем Закону о безбедности собраћаја, брзина кретања моторних возила 
износи мах.50 km/h.  

Табела 2 - Гранични елементи плана и профила за Vr=50 km/h 

СИТУАЦИОНИ ПЛАН Vr=50 km/h прописи пројекат 

максимална дужина правца max L 1600 m 1040 m 

минимални радијус хоризонталне кривине min R 75 m 260 m 

минимална дужина кружних лукова min Lk 28 m 17.5 m 

минимални радијус хоризонталне кривине у 
контранагибу 

min R 2500 m 
- 

максимални радијус хоризонталне кривине max R 10000 m 10000 m 

Минимална дужина прелазне кривине min L 40.33 m 31.15 m 
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ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛ Vr=50 km/h прописи пројекат 

ширина возне траке  tv 3.0 m 3.25(3.0) m 

ширина ивичне траке ti 0.25 m 0.25 m 

ширина банкине b 1.25(1.00) m 1.25(0.75) m 

минимални попречни нагиб коловоза min ip 2.5 % 2.5 % 

максимални попречни нагиб коловоза у 
кривини 

max ipk 7.0 % 7.0 % 

 

 

4.2. ПРОЈЕКТНО РЕШЕЊЕ  

 4.2.1. Опис примењених решења 

Почетак деонице је на км 63+696  на улазу у насеље Кула, пре постојећег надвожњака, код 
раскрснице државног пута и ул. 25маја.  

Крај деонице је на улазу у Врбас на почетку површинске раскрснице ул. Маршала Тита и Октобарске. 
Предметна раскрсница није предмет Пројекта. Укупна дужина предметне деонице износи 10170.45м. 

Од км. 63+725 до км 66+950(пролаз кроз Кулу) и од км.73+270 до краја (улаз у Врбас), деоница 
пролази кроз насеља Кула и Врбас, са изразитом ивичном градњом тако да су примењена пројектна 
решења прилагођена градским условима саобраћаја. 

На делу трасе кроз насеље Кула, где је постојећи кроваст нагиб, осовина је дефинисана средином 
коловоза (највиша тачка на коловозу). Будући да је постојећа ширина коловоза приближно 7.20м, 
предвиђена су местимична проширења уз формирање обостраних бициклистичких стаза. 

Дуж ванградског дела трасе осовина је дефинисана тако да се на хомогеним потезима задржава 
једна ивица коловоза и проширење коловоза се врши са супротне стране.  

На местима где због изградње бициклистичких стаза не постоји могућност остављања постојећег 
земљаног канала, он се укида и пројектује се затворени систем одводњавања коловоза. Предвиђено 
је постављање сливника ван проточног дела коловоза, тј. сливници се смештају у нишама. 

На местима где се може очекивати прикупљање већих количина воде које не може упити околно 
зеленило предвиђено је прихватање воде каналетом са местимичним упуштањем у сливнике. 

На предметној деоници су предвиђени додатни садржаји како би се повећала безбедност свих 
учесника у саобраћају  и смањио број саобраћајних незгода.  

Према пројектном задатку и препорукама из Анализе безбедности саобраћаја на предметној 
деоници су пројектоване пешачке стазе, аутобуска стајалишта и паркинг површине.  

Постојећа осовина предметне деонице је дефинисана применом кружних лукова, праваца, и 
прелазних кривина. 

 

4.2.1.1. Попречни профил 

Од почетка деонице до четверокраке раскрснице на стационажи km 65+068.80, ширина постојећег 
коловоза је око 7.0m вршиће се проширење коловоза на ширину од 7.20м.  Иако је ово деоница кроз 
насеље и рачунска брзина је 50 km/h усвојена је ширина коловоза од 7.2m (2х3.25+2х0.35) будући да 
на овој деоници постоји велики број тешких теретних возила. 
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Од км. 65+068.78 (укрштај са ул.Исе Бајића) до км.67+000 коловоз је ширине 9.0м, у оквиру ког се 
налазе обостране бициклистичке траке ширине цца.0.9-1.0м. Пројектом је планирано укидање тих 
трака на коловозу, сужење коловоза на две саобраћајне траке ширине по 3.60м и измештање 
бициклистичког саобраћаја ван коловоза на посебне стазе. 

На ванградској деоници усвојена је ширина коловоза од 7.20м, у складу са дефинисаном рачунском 
брзином од 80 km/h и ширине основних елемената попречних профила за ту рачунску брзину 
(2х3.25+2х0.35). Дуж већег дела трасе вршиће се проширење постојећег коловоза на потребну 
пројектовану ширину. 

Додатна трака за лева скретања, ширине 3.0м, налази у центру Куле на укрштају са ул.Исе Бајића, у 
зони код аутобусне станице Кула и на делу деонице од км.71+220 до км.73+210. Новопројектована 
тракак за лева скретања је додата на раскрсници према мотелу `Родић`.  

Због постојећих ограничења у виду ЕЕ стубова уз десну ивицу коловоза и постојећих објекатаса леве 
стране коловоза (ограда од CARNEX-a, постојећи зидани објекат на БУС стајалишту и БС НИС ....), а 
имајући у виду да је ово према саобраћајној сигнализацији зона насеља Врбас, од км.72+000 до 
км.73+210 задржава се постојећа ширина колвоза и усвајају се елементи за рачунску брзину од 50 
km/h, тј. ширина трака од 6.50м(2х3.00+2х0.25) + 3.0м за траку за лева скретања. 

Деоница предметног пута је на целој дужини у благом насипу и предвиђене су банкине од земљаног 
материјала у ширини од 1.25m. 

Дуж деонице су предвиђене одвојене пешачке стазе ширине мин 1.5м, бициклистичке стазе ширине 
1,0м као и комбиноване бициклистичко-пешачке стазе ширине 2.0м. 

Нормални попречни профили пута приложени су у оквиру графичких прилога Прелиминарног 
пројекта. На нормалним попречним профилима котом ±0.00 означено је место по коме је вођена 
осовина. 

Осовина трасе предметног државног пута Iб реда број 39 дефинисана је средином коловоза.  

 

4.2.1.2. Проширење коловоза у кривинама  

На деоницама на којима је примењен радијус хоризонталне геометрије који је мањи од 200м, 
предвиђена је израда проширења коловоза у кривини за меродавна возила ТВ +ТВ. 

Проширење ивица коловоза у кривини код постојећег моста  на км.67+560 урађено је за постојећу 
ширину траке од tv=3.0m, будући да се у овој фази пројектовања не предвиђа проширење коловоза 
на потребну ширину траке од tv=3.25m. 

 

4.2.1.3. Укрштаји са железничким колосецима 

На стационажи км.73+490 налази се укрштај предметне деонице са колосеком железничке пруге 
Београд–Суботица–Државна граница. Прелаз преко пруге се налази на хомогеној деоници 6 где је 
предвиђена мера санације коловоза 4цм АВ11s као појачање и 6цм BNS22sA (mill and replace). 

Пројектом је предвиђено да се појачање коловоза изводи до границе путне парцеле,тј. на парцели 
која је у власништву Железнице Србије ће бити прекид радова, и наставак је поново на делу пута које 
је у власништву ЈППС. На предметном путном прелазу ће се применити одговарајуће мере 
обезбеђења пешака и бициклиста постављањем захтеване заштитне ограде, а према захтевима 
дефинисаним у претходно издатим условима. 

На км.72+060, налази се прелаз преко индустријског колосека који је у власништву компаније 
“Суноко”. Овај прелаз преко колосека се налази на хомогеној деоници 5 где је предвиђена мера 
санације у виду хладне рециклаже + ојачања асфалтним слојевима. У зони колосека ће се вршити 
прекид у мери санације и на одговарајућој дужини пре и после колосека ће се извршити уклапање у 
постојеће коте асфалта. 
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У допису издатом од компаније Суноко дефинисано је да ј сигнализација на овом прелазу  урађена 
према упутству за путопрелазни браник ППБ од СИГМА ПРОЈЕКТНИ БИРО СУБОТИЦА за укрштање 
индустриског колосека И државног пута ИБ 15, деоница Кула – Врбас. 

 

4.2.1.4.  Прикључци 

Дуж деонице постоје многобројни прикључци. Већина су прилази комерцијалним и индивидуалним 
објектима, уз пар атарских путева. Пројектом је предвиђено да се прикључци у зони заобљења 
изведу са асфалтним застором.На даље зависи од типа прикључка. Атарски путеви се настављају 
израдом оребрене бетонске површине, а на асфалтним се врши уклапање у постојеће стање. 

Табела 4 – Типови прикључака и коловозне конструкције 

Тип прикључка 
Постојећа коловозна 

конструкција 
Нова коловозна 

конструкција 
Стационажа 

укрштај ул. Милана Гроздића 
асфалт асфалт 63+845.65 

укрштај ул.Змај Јовина 
асфалт асфалт 64+333.48 

укрштај ул. Доситеја Обрадовића 
асфалт асфалт 64+358.93 

укрштај ул.Вука Караџића 
асфалт асфалт 64+579.50 

укрштај ул. Бранка Радичевића 
асфалт асфалт 64+693.12 

укрштај са ул. Исе Бајића 
асфалт асфалт 65+068.78 

укрштај са ул. Јосипа Крамера 
асфалт асфалт 65+598.26 

укрштај са ул.Стевана Сремца 
асфалт асфалт 65+649.94 

укрштај са ул.Саве Ковачевића 
асфалт асфалт 65+860.08 

Укрштај са ул. Дурмиторска 
асфалт асфалт 66+055.20 

укрштај са ул.Братства јединства 
асфалт асфалт 66+254.31 

укрштај са ул. Његошевом 
асфалт асфалт 66+398.92 

прикључак десно 
асфалт Укида се 67+275.56 

прикључак лево 
земљани Укида се 67+300.00 

прикључак ка мотелу "Родић" 
асфалт Асфалт 67+919.63 

прикључак индивидуални 
земљани асфалт 68+081.90 

прикључак атарски пут 
земљани бетон 68+087.00 

прикључак атарски пут 
земљани бетон 68+314.34 

прикључак инд.зона Кула 
асфалт асфалт 68+319.33 

прикључак инд.зона Кула 
асфалт асфалт 68+870.58 

прикључак индивидуални 
асфалт асфалт 70+045.04 

прикључак 
асфалт асфалт 70+097.98 

прикључак 
асфалт асфалт 70+599.20 

прикључак индивидуални 
асфалт асфалт 70+605.25 

прикључак индивидуални 
асфалт асфалт 70+817.57 

прикључак ка СУНОКО 
асфалт асфалт 71+125.85 

прикључак 
асфалт асфалт 71+330.31 

Прикључак  СУНОКО 
асфалт асфалт 71+342.82 

прикључак CARNEX 
асфалт асфалт 72+497.61 

прикључак ка инд.објекту 
асфалт асфалт 72+850.35 

прикључак ка објекту ЖИТАР 
асфалт асфалт 73+107.63 

укрштај са ул.Милетићева 
асфалт асфалт 73+320.92 
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укрштај са ул.Ћире Ћирпанова 
асфалт асфалт 73+377.14 

укрштај са улицом 
асфалт асфалт 73+395.39 

укрштај са ул. Петефи бригаде 
асфалт асфалт 73+488.53 

укрштај са ул. Јожефа Атиле 
асфалт асфалт 73+602.36 

улаз каCARNEX-u 
асфалт асфалт 73+656.66 

укрштај са ул.Змај Јовина 
асфалт асфалт 73+711.24 

 

 4.2.2. Раскрсница на месту прикључка ка мотелу `Родић` км. 67+919.63 

Према препорукама из Анализе безбедности, у оквиру Прелиминарног решења приказано је решење 
у ком се планира проширење постојеће трокраке раскрснице и формирање додатне траке за лево 
скретање ка језеру из смера Врбаса ка Кули. 

Додатна трака је формирана проширењем коловоза на леву страну пута у смеру раста стационаже. 
Овакво решење је условљено постојећим подземним инсталацијама (канализације, гасовода и ЕЕ) 
које се налазе дуж десне ивице коловоза.  

Комбинована бициклистичко пешачка стаза планирана је дуж десне ивице коловоза како би се 
прихватио бициклистички саобраћај из дела Куле испод Великог Бачког канала за које се очекује да 
ће се на овом месту укључивати на предметну деоницуи кретати даље десном страном коловоза без 
преласка на другу страну. Како би се избегло постављање новог пешачког прелаза, прелаз преко 
државног пута је предвиђен тек на раскрсници ка индустријскојзони на км.68+300.00. 

 

 4.2.3. Пешачке и бициклистичке стазе 

Постојећи бициклистички саобраћај се већином одвија уз ивицу проточног дела коловоза на 
бициклистичким тракама обележене маркацијом на коловозу, уз спољну ивицу.  

Према препорукама из Анализе безбедности и Пројектног задатка пројектом је предвиђено 
измештање бициклистичких стаза ван коловоза. 

На деловима трасе који пролазе кроз насеље, где год је ширина путног земљишта то омогућавала 
задржавају се постојеће пешачке стазе уз куће, независно од бициклистичких стаза, у постојећој 
ширини, или тамо где их нема планиране су нове ширине од мин 1,5м.  

Обостране бициклистичке стазе ширине 1,0м су смештене уз ивицу коловоза на мин удаљености од 
0,75м. У тој зони је планирано смештање вертикалне сигнализације. 

На деловима трасе где није било могуће одвојено вођење пешачких и бициклистичких стаза усвојена 
је комбинована бициклистичко пешачка стаза ширине 2,0м, која је смештена или уз коловоз или уз 
објекте, у зависности од ограничења у виду постојећих дрвореда или надземних инсталација. 

У табели је приказан распоред стаза у насељу Кула 

 

Тип стазе Стационажа 
почетак бициклистичко-пешачке стазе 

64+793.28 

крај бицикл-пешачке стазе 
65+586.13 

почетак бицикл.двосмерне стазе лево 
65+585.04 

крај бицикл.двосмерне стазе десно 
66+925.10 

 

На ванградском делу деонице пројектована је комбинована бициклистичко пешачка стаза ширине 
2,0м на удаљености од 1.25м од ивице коловоза, са леве стране у смеру раста стационаже, осим у 
зони раскрснице ка језеру где је стаза са десне стране коловоза. У зонама пешачких прелаза 
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предвиђено је коришћење упуштених ивичњака (висине 4,0цм) и формирање рампи за лакше 
кретање.  

На делу од раскрснице ул. Његошеве до укрштаја ка Родићу стазе ће бити дефинисане у складу са 
решењем бициклистичко-пешачких стаза на прелазу преко Великог Бачког канала, будући да се 
постојећи објекат не може проширити на потребну ширину. 

Пројектом је предвиђено укупно 2879м пешачких стаза, бициклистичих 2826м и комбиновано 
бицикистичко-пешачких стаза 7235м. 

 

 4.2.4. Паркинг површине 

Паркинг површине су пројектоване димензија паркинг места 2,5х5,0м. На паркинг површинама у 
насељу предвиђено је подужно или косо паркирање.  

Паркинзи у насељу Кула су предвиђени на следећим локацијама: 

Насеље Стационажа 

Уз стамбени блок км.65+420 

Уз стамбени блок км.65+520 

 

 

 4.2.5. Аутобуска стајалишта 

На предметној деоници постоји већи број аутобусних стајалишта која су сва ван коловоза, већином 
задовољавајућих димензија.  

Поред већ постојећих стајалишта пројектом је предвиђена изградња новог аутобусног стајалишта код 
Аутобусне станице Кула.  Постојеће стајалиште на улазу у Кулу се налази на неадекватном месту у 
виду земљаног проширења па је било потребно да се стајалиште измести на најближу могућу 
локацију.  

На појединим постојећим аутобусним стајалиштима су потребне корекције дужина и ширина како би 
задовољавали стандардне димензије. 

Стајалишта су пројектована као модуларна, димензија дефинисаних важећим Правилником, 
обележена маркацијом на коловозу са формираним тротоаром ширине 3.0м и дужине од мин.14.0м, 
и проширењима коловоза ширине 3,0м. 

 

Насеље 
Постојећа 
локација 

Стационажа 

лаз у Кулу 
не 63+812.64 

не 63+896.01 

Ул.Исе Бајића 
да 64+979.41 

да 65+198.51 

АТС КУЛА 
не 65+889.15 

не 65+999.76 

ЕТЕРНА 
да 68+245.00 

да 68+380.42 
 

Насеље 
Постојећа 
локација 

Стационажа 

СУНОКО 1 
да 69+251.93 

да 69+343.83 

СУНОКО 2 
да 72+175.46 

да 72+227.25 

CARNEX 
да 72+462.73 

да 72+525.92 

И.О. ЖИТАР 
да 72+678.60 

да 72+703.57 
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4.3. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА 

 4.3.1. Саобраћајно оптерећење и климатске карактеристике 

4.3.1.1. Улазни подаци за прорачун саобраћајног оптерећења 

Саобраћајно оптерећење је срачунато на основу Саобраћајне прогнозе коју је израдио Наручилац на 
основу спроведеног контролног бројања саобраћаја у свему према Пројектном задатку, а коју је 
одобрио и прихватио Инвеститор.  

Процентуално учешће возила по категоријама за базну 2017. годину: 

2017 PА BUS LТ SТ ТТ АV UKUPNО 

Učеšćе % 6006 95 129 140 59 415 6844 

PGDS 87.8 1.4 1.9 2.0 0.9 6.1 100.0 

 

Прогнозиране стопе раста саобраћаја по умереном сценарију: 

Umereni scenario 

Stope rasta saobraćaja u % 

PА BUS LТ SТ ТТ АВ 

2017/2018 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

2018/2019 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 

2019/2020 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 

2020/2025 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 

2025/2027 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 

 

Прогноза саобраћајног оптерећења у десетогодишњем периоду по умереном сценарију: 

Godina PА BUS LТ SТ ТТ АВ Ukupno 

2018. 6126 97 132 143 60 424 6982 

2019. 6341 101 136 148 62 439 7227 

2020. 6594 105 142 154 65 456 7516 

2021. 6858 109 147 160 67 474 7815 

2022. 7132 113 153 166 70 493 8127 

2023. 7418 118 159 173 73 513 8454 

2024. 7714 122 166 180 76 534 8792 

2025. 7984 127 172 186 78 552 9099 

2026. 8264 131 178 193 81 572 9419 

2027. 8553 136 184 200 84 592 9749 

 

Прогнозирани ПГДС у десетој години експлоатације (2027. год.) износи 9.749 воз/дан. 
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График раста саобраћајног оптерећења у десетогодишњем периоду: 

 

 

 

4.3.1.2. Прорачун саобраћајног оптерећења за димензионисање према СРПС У.Ц4.015 

Поступак срачунавања саобраћајног оптерећења је у потпуности компатибилан коришћеном 
софтверском пакету -AASHTOWare DARWin 3.1 који је израђен као оригинална софтверска подршка 
за пројектовање према методологији из AASHTO Guide for the Design of Pavement Structures 1993 od 
strane American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO).  

На следећим табелама приказане полазне претпоставке и комплетни резултати прорачуна. 

Улазни подаци за димензионисање коловозне конструкције - Осовинска оптерећења 
репрезентативних врста возила и број еквивалентних стандардних осовина од 80кН по осовини и по 
сваком од типова репрезентативних возила је следећи: 

 

Kategorija vozila 

Osovina 

Fe Prednja Zadnja 

Tip Sila (kN) fe Tip Sila (kN) fe 

BUS jednostruka 44.2 0.093 jednostruka 87.8 1.451 1.544 

LT jednostruka 16.4 0.002 jednostruka 26.6 0.012 0.014 

ST jednostruka 33.8 0.032 jednostruka 56.2 0.244 0.275 

TT jednostruka 46.0 0.109 jednostruka 84.0 1.216 1.325 

AV osnovno vozilo jednostruka 58.0 0.276 jednostruka 89.0 1.532 
3.115 

      prikolica - - - trostruka 195.0 1.307 
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Прорачун еквивалентног саобраћајног оптерећења је приказан на следећим табелама: 

Gоdinа PА BUS LТ SТ ТТ АV 

2018. 6126 97 132 143 60 424 

2019. 6341 101 136 148 62 439 

2020. 6594 105 142 154 65 456 

2021. 6858 109 147 160 67 474 

2022. 7132 113 153 166 70 493 

2023. 7418 118 159 173 73 513 

2024. 7714 122 166 180 76 534 

2025. 7984 127 172 186 78 552 

2026. 8264 131 178 193 81 572 

2027. 8553 136 184 200 84 592 

Ukupno vozila (po danu) 1159 1569 1703 716 5049 

Ukupno vozila u oba smera za 10 godina 423035 572685 621595 261340 1842885 

Koeficijent raspodele saobraćaja k=0.5 211518 286343 310798 130670 921443 

Koeficijent ekvivalencije - Fe 
1,544 0,014 0,275 1,325 3,115 

Broj standardnih osovina od 80kN 326583 4009 85469 173138 2870293 

Ukupan broj ekvivalentnih osovina od 80kN 3.459.492,27 

 

Према СРПС У.Ц4.010 укупно еквивалентно саобраћајно оптерећење у десетогодишњем периоду 
експлоатације износи: 

 

Tu10 =  3.459.492,27 = 3.46 x 106 st.os.80kN 

ТЕШКО САОБРАЋАЈНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ 

 

 

 4.3.2. Анализа климатских карактеристика 

4.3.2.1. Референтна температура  

Референтна температура за димензионисање коловозне конструкције је дефинисана Пројектним 
задатком и износи tref = 20 °C.  

 

4.3.2.2. Осетљивост постојеће коловозне конструкције на штетно дејство мраза 

Хидролошки услови према СРПС У.Ц4.016: 

Хидролошки услови су сагледани и оцењени на предметној деоници у складу са СРПС У.Ц4.016, на 
основу услова одводњавања, нивоа подземних вода у односу на зону смрзавања, осетљивости тла у 
доњем строју саобраћајнице на смрзавање и могућности капиларног издизања подземне воде. На 
основу свега изнетог закључује се да су хидролошки услови повољни. 
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Подаци о дубини дејства мраза: 

Подаци о дубини дејства мраза у тлу и коловозним конструкцијама преузети су из Студије: 
"Истраживање температурних промена и дубине дејства мраза у тлу и коловозним 
конструкцијама путева у Србији", коју је издао Грађевински факултет Универзитета у Београду 1992. 
год. За прорачун су усвојене регистроване вредности индекса мраза за период од 1946. до 1992. год. 
за метеоролошку станицу Београд. Усвојени референтни индекс мраза износи IR = 302 °C x dana. 

 

Процена осетљивости на дејство мраза према СРПС У.Б9.012: 

Коловозна конструкција са постелјицом од Прашине песковито глиновите, од км 63+697 до км 73+852, 

l=10.156m, класа Г4 – врло осетљиви материјали на дејство мраза: 

Утицајни параметри: 

 Референтни индекс мраза износи IR = 302 °Cxdana. 

 Просечна дебљина коловозне конструкције износи 530 мм. 

 Запреминска маса у сувом стању материјала у постељици износи Yd= 1.64-1.81 t/m3, 
 

Из дијаграма следи дубина продирања мраза  X=85 cm. 

 

Закључак: Постелјица од Прашине песковито глиновите, од км 63+697 до км 73+852, л=10.156м, 
класа Г4 – врло осетљиви материјали на дејство мраза: 

 Да би се остварила потпуна заштита коловозне конструкције на штетно дејство мраза 
неопходно би било извршити потпуну реконструкцију коловозне конструкције. У том случају 
дебљина коловозне конструкције би морала бити једнака дубини продирања мраза од X=85 
цм, 

 Пројектант сматра да је рехабилитација коловозне конструкције задовољавајуће решење јер 
ће се уз рехабилитацију коловозне конструкције односно појачања структуре израдом нових 
асфалтних слојева и хладним рециклирањем постојећих асфалтних слојева и невезаних 
слојева коловоза извршити и комплетна рехабилитација елемената одводњавања коловоза, 
па самим тим извођење додатне заштите од дејства мраза није потребно. 
 

 

 4.3.3. Пројектовање техничких мера рехабилитације  

4.3.3.1. Прорачун модула слојева коловозне конструкције – "backcalculation" и преосталог 
животног века 

Прорачун модула еластичности слојева коловоза у тренутку мерења дефлексија ("backcalculation") и 
преосталог животног века је извршен на хомогеним деоницама, за 85%-ни дефлексиони басен, 
програмом PAVERS – The Premium Pavement Tool – Pavement evaluating and reporting strength design 
and assessment software, Version 2.80, Pavers, Holandija (F.V. Cauwealert, B. Thewessen, V. Stet) који се 
заснива на Линеарној Еластичној Теорији (LET Method) уз претпоставку да су сви материјали у 
слојевима коловозне конструкције линеарно еластични. 

У наредној табели су приказане вредности дефлексија за рачунски 85%-ни дефлексиони басен (који је 
добијен прорачуном за сваку хомогену деоницу посебно) и меродавног дефлексионог басена 
(одабран, реално измерен на одређеном профилу) који најбоље апроксимира вредности дефлексија 
код рачунског 85%-ног дефлексионог басена. 
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homogena 
deonica 

defleksioni 

 basen 

0  

mm 

200  

mm 

300  

mm 

600  

mm 

900 

mm 

1200 
mm 

1500 
mm 

HD 1 
85 perc. 655 450 378 233 150 107 75 

merodavni defleksioni basen 
na km 64+401 

661 455 381 234 150 110 82 

HD 2 
85 perc. 427 290 249 176 135 94 69 

merodavni defleksioni basen 
na km 64+800 

457 294 238 138 97 70 54 

HD 3 
85 perc. 800 589 469 238 143 99 77 

merodavni defleksioni basen 
na km 65+501 

789 603 500 255 143 95 76 

HD 4 
85 perc. 692 434 329 251 157 105 77 

merodavni defleksioni basen 
na km 66+800 

783 457 334 266 170 113 78 

HD 5 
85 perc. 367 273 253 177 127 89 64 

merodavni defleksioni basen 
na km 66+901 

367 261 221 180 126 87 64 

HD 6 
85 perc. 505 364 328 219 146 87 61 

merodavni defleksioni basen 
na km 71+703 

612 382 325 246 143 84 60 

HD 7 
85 perc. 225 164 150 117 95 70 53 

merodavni defleksioni basen 
na km 73+300 

226 190 152 137 99 70 52 

 

За проверу одступања рачунског од меродавног (мереног) дефлексионог басена коришћена је 
критеријумска функција Lack of fit u % као збир апсолутних процентуалних грешака. 

При прорачуну пројекат је прихватио следеће услове: 

 постељица је посматрана као хомоген еластичан полупростор без узимања у обзир 
нелинеарности материјала, 

 модули слојева асфалта су директно применљиви у прорачунима трајности коловозне 
конструкције. 

За сваку хомогену деоницу посебно су приказани резултати прорачуна програмом PAVERS – The 
Premium Pavement Tool – Pavement evaluating and reporting strength design and assessment software, 
Version 2.80, Pavers, Holandija (F.V. Cauwealert, B. Thewessen, V. Stet): 

 подаци о примењеном ФWД оптерећењу приликом мерења дефлексија, 

 механички модел коловозне конструкције са вредностима модула еластичности слојева у 
тренутку мерења добијених поступком "backcalculation",  

 вредности дефлексија меродавног (мерени меродавни профил) и рачунског профила 
(срачунат из програма), 

 подаци о меродавном саобраћајном оптерећењу стандардних осовина, 

 механички модел коловозне конструкције са модулима слојева коловозне конструкције 
коригованим на референтну температуру од tref=20 oC,  

 прорачун напона и деформација,  

 прорачун трајности односно преосталог животног века коловоза (изражен као број прелаза 
стандардне осовине). 
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HOMOGENA DEONICA BROJ 1, OD KM 63+696 DO KM 64+550 

PAVERS version 2.80 - The Premium Pavement Tool – Pavement evaluating and reporting strength design 

and assessment software, Version 2.80, Pavers, Holandija (F.V. Cauwealert, B. Thewessen, V. Stet) 

Project................: Main design for heavy maintenance IB 15 state road,  

     section: Kula (Bačka Toplola) – Vrbas (Savino selo) 

Description............: Pavement rehabilitation (Homogeneous section 1) 

 

BACKCALCULATION: 

LOAD 

Force..................:     50 kN 

Radius.................:  150.0 mm 

 

LAYERS 

Layer       E     v     H  Friction 

   No     MPa     -    mm  (Bisar %) 

    1     879  0.35   200    100 

    2     128  0.35   280    100 

    3     108  0.35 

 

DEFLECTIONS 

X coordinate.......(mm):    -0   200   300   600   900  1200  1500 

Surface modulud...(MPa):   282   153   122    99   103   106   114 

Measured defl......(µm):   661   455   381   234   150   110    82 

Calculated defl....(µm):   660   471   383   224   148   108    86 

 

STRESS AND RESIDUAL LIFE CALCULATION: 

LOAD 

Name.................: 80 kN standard axle 

Degree of Loading....:  100.0 % 

 

WHEEL 

Force................:   20.0 kN 

Pressure.............:   0.60 MPa 

Radius...............:  103.0 mm 

Equiv. length/width..:  182.6 mm 

 

WHEEL CONFIGURATION 

Transversal 

Number of wheels.....:      2 

Distance.............:    315 mm 

Longitudinal 

Number of wheels.....:      1 

Distance.............:      0 mm 

 

LAYERS 

Layer      E     v     H  Friction 

  No     MPa     -    mm  (Bisar %) 

   1    1553  0.35   200      0 

   2     128  0.35   280    100  

   3     108  0.35 

 

STRESSES, STRAINS AND DISPLACEMENTS 

X (Load) coordinate..:      0 mm 

Y (Load) coordinate..:      0 mm 

 

Layer Depth    Sx    Sy    Sz   ex   ey   ez ux  vy  wz          Nf  Damage 

   no    mm   MPa   MPa   MPa µm/m µm/m µm/m mm  mm  mm repetitions  factor 

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

    1     0 -0.88 -0.80 -0.60 -255 -178   -8  0 -21 434                     

        200  0.59  0.47 -0.08  288  190 -287  0  25 396      1.64E6 6.09E-7 

    2   200 -0.07 -0.06 -0.08 -155 -113 -222  0 -17 396                     

        480 -0.01 -0.01 -0.04  100   68 -302  0  12 306                     

    3   480 -0.01 -0.01 -0.04  100   68 -342  0  12 306      1.43E7 7.01E-8 

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

 

Asphalt layers Residual Life: 

Nfrepetitions < Tu10 

 

Закључак: На основу резултата спроведених прорачуна установљено је да преостали животни век 
постојећег коловоза (трајност) изражен у дозвољеном броју прелаза стандардних осовина од 80кН не 
задовољава захтеве током пројектног периода(Nfrepetitions < Tu,design), што наводи на закључак да је 
потребно појачање постојеће коловозне конструкције са аспекта носивости. 
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HOMOGENA DEONICA BROJ 2, OD KM 64+550 DO KM 65+120 

PAVERS version 2.80 - The Premium Pavement Tool – Pavement evaluating and reporting strength design 

and assessment software, Version 2.80, Pavers, Holandija (F.V. Cauwealert, B. Thewessen, V. Stet) 

Project................: Main design for heavy maintenance IB 15 state road,  

     section: Kula (Bačka Toplola) – Vrbas (Savino selo) 

Description............: Pavement rehabilitation (Homogeneous section 2) 

 

BACKCALCULATION: 

LOAD 

Force..................:     50 kN 

Radius.................:  150.0 mm 

 

LAYERS 

Layer       E     v     H  Friction 

   No     MPa     -    mm  (Bisar %) 

    1     861  0.35   180    100 

    2     439  0.25   150    100 

    3     161  0.35   120    100 

    4     171  0.35 

 

DEFLECTIONS 

X coordinate.......(mm):    -0   200   300   600   900  1200  1500 

Surface modulud...(MPa):   407   238   196   169   160   166   172 

Measured defl......(µm):   457   294   238   138    97    70    54 

Calculated defl....(µm):   455   296   236   141    95    70    55 

 

STRESS AND RESIDUAL LIFE CALCULATION: 

LOAD 

Name.................: 80 kN standard axle 

Degree of Loading....:  100.0 % 

 

WHEEL 

Force................:   20.0 kN 

Pressure.............:   0.60 MPa 

Radius...............:  103.0 mm 

Equiv. length/width..:  182.6 mm 

 

WHEEL CONFIGURATION 

Transversal 

Number of wheels.....:      2 

Distance.............:    315 mm 

Longitudinal 

Number of wheels.....:      1 

Distance.............:      0 mm 

 

LAYERS 

Layer      E     v     H  Friction 

  No     MPa     -    mm  (Bisar %) 

   1    1530  0.35   180      0 

   2     439  0.25   150    100 

   3     161  0.35   120    100 

   4     171  0.35 

 

STRESSES, STRAINS AND DISPLACEMENTS 

X (Load) coordinate..:      0 mm 

Y (Load) coordinate..:      0 mm 

 

 

Layer Depth    Sx    Sy    Sz   ex   ey   ez ux  vy  wz          Nf  Damage 

   no    mm   MPa   MPa   MPa µm/m µm/m µm/m mm  mm  mm repetitions  factor 

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

    1     0 -0.82 -0.73 -0.60 -229 -155  -38  0 -16 330                     

        180  0.53  0.42 -0.13  280  181 -302  0  21 292      2.03E6 4.94E-7 

    2   180 -0.14 -0.12 -0.13 -186 -123 -145  0 -17 292                     

        330  0.03  0.01 -0.08  104   58 -205  0   9 263                     

    3   330 -0.02 -0.03 -0.08  104   58 -394  0   9 263                     

        450 -0.01 -0.01 -0.06   96   62 -310  0  11 221                     

    4   450 -0.01 -0.01 -0.06   96   62 -297  0  11 221      2.51E7 3.99E-8 

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

 

Asphalt layers Residual Life: 

Nfrepetitions < Tu10 
 

Закључак: На основу резултата спроведених прорачуна установљено је да преостали животни век постојећег 
коловоза (трајност) изражен у дозвољеном броју прелаза стандардних осовина од 80кН не задовољава захтеве 
током пројектног периода(Nfrepetitions < Tu,design), што наводи на закључак да је потребно појачање постојеће 
коловозне конструкције са аспекта носивости. 
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HOMOGENA DEONICA BROJ 3, OD KM 65+120 DO KM 65+850 

PAVERS version 2.80 - The Premium Pavement Tool – Pavement evaluating and reporting strength design 

and assessment software, Version 2.80, Pavers, Holandija (F.V. Cauwealert, B. Thewessen, V. Stet) 

Project................: Main design for heavy maintenance IB 15 state road,  

     section: Kula (Bačka Toplola) – Vrbas (Savino selo) 

Description............: Pavement rehabilitation (Homogeneous section 3) 

 

BACKCALCULATION: 

LOAD 

Force..................:     50 kN 

Radius.................:  150.0 mm 

 

LAYERS 

Layer       E     v     H  Friction 

   No     MPa     -    mm  (Bisar %) 

    1    1633  0.35   160    100 

    2      42  0.35   210    100 

    3     118  0.35 

 

DEFLECTIONS 

X coordinate.......(mm):    -0   200   300   600   900  1200  1500 

Surface modulud...(MPa):   236   116    93    91   109   123   123 

Measured defl......(µm):   789   603   500   255   143    95    76 

Calculated defl....(µm):   786   607   495   256   143    96    75 

 

STRESS AND RESIDUAL LIFE CALCULATION: 

LOAD 

Name.................: 80 kN standard axle 

Degree of Loading....:  100.0 % 

 

WHEEL 

Force................:   20.0 kN 

Pressure.............:   0.60 MPa 

Radius...............:  103.0 mm 

Equiv. length/width..:  182.6 mm 

 

WHEEL CONFIGURATION 

Transversal 

Number of wheels.....:      2 

Distance.............:    315 mm 

Longitudinal 

Number of wheels.....:      1 

Distance.............:      0 mm 

 

LAYERS 

Layer      E     v     H  Friction 

  No     MPa     -    mm  (Bisar %) 

   1    2919  0.35   160      0 

   2      42  0.35   210    100 

   3     118  0.35 

 

STRESSES, STRAINS AND DISPLACEMENTS 

X (Load) coordinate..:      0 mm 

Y (Load) coordinate..:      0 mm 

 

Layer Depth    Sx    Sy    Sz   ex   ey   ez ux  vy  wz          Nf  Damage 

   no    mm   MPa   MPa   MPa µm/m µm/m µm/m mm  mm  mm repetitions  factor 

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

    1     0 -1.30 -1.14 -0.60 -238 -162   87  0 -21 464                     

        160  1.08  0.89 -0.05  269  181 -253  0  24 448      5.35E5 1.87E-6 

    2   160 -0.03 -0.03 -0.05 -106  -80 -682  0 -11 448                     

        370 -0.02 -0.02 -0.04   42   26 -666  0   5 289                     

    3   370 -0.02 -0.02 -0.04   42   26 -261  0   5 289      4.22E7 2.37E-8 

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

 

Asphalt layers Residual Life: 

Nfrepetitions < Tu10 

Закључак: На основу резултата спроведених прорачуна установљено је да преостали животни век постојећег 
коловоза (трајност) изражен у дозвољеном броју прелаза стандардних осовина од 80кН не задовољава захтеве 
током пројектног периода(Nfrepetitions < Tu,design), што наводи на закључак да је потребно појачање постојеће 
коловозне конструкције са аспекта носивости. 
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HOMOGENA DEONICA BROJ 4, OD KM 65+850 DO KM 66+900 

PAVERS version 2.80 - The Premium Pavement Tool – Pavement evaluating and reporting strength design 

and assessment software, Version 2.80, Pavers, Holandija (F.V. Cauwealert, B. Thewessen, V. Stet) 

 

Project................: Main design for heavy maintenance IB 15 state road,  

     section: Kula (Bačka Toplola) – Vrbas (Savino selo) 

Description............: Pavement rehabilitation (Homogeneous section 4) 

 

BACKCALCULATION: 

LOAD 

Force..................:     50 kN 

Radius.................:  150.0 mm 

LAYERS 

Layer       E     v     H  Friction 

   No     MPa     -    mm  (Bisar %) 

    1     406  0.35   150    100 

    2     219  0.35   420    100 

    3     102  0.35 

 

DEFLECTIONS 

X coordinate.......(mm):    -0   200   300   600   900  1200  1500 

Surface modulud...(MPa):   238   153   139    88    91   103   119 

Measured defl......(µm):   783   457   334   266   170   113    78 

Calculated defl....(µm):   797   465   352   213   153   117    93 

 

 

STRESS AND RESIDUAL LIFE CALCULATION: 

LOAD 

Name.................: 80 kN standard axle 

Degree of Loading....:  100.0 % 

 

WHEEL 

Force................:   20.0 kN 

Pressure.............:   0.60 MPa 

Radius...............:  103.0 mm 

Equiv. length/width..:  182.6 mm 

 

WHEEL CONFIGURATION 

Transversal 

Number of wheels.....:      2 

Distance.............:    315 mm 

Longitudinal 

Number of wheels.....:      1 

Distance.............:      0 mm 

 

LAYERS 

Layer      E     v     H  Friction 

  No     MPa     -    mm  (Bisar %) 

   1     728  0.35   150      0 

   2     219  0.35   420    100 

   3     102  0.35 

STRESSES, STRAINS AND DISPLACEMENTS 

X (Load) coordinate..:      0 mm 

Y (Load) coordinate..:      0 mm 

 

 

Layer Depth    Sx    Sy    Sz   ex   ey   ez ux  vy  wz          Nf  Damage 

   no    mm   MPa   MPa   MPa µm/m µm/m µm/m mm  mm  mm repetitions  factor 

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

    1     0 -0.75 -0.68 -0.60 -417 -282 -137  0 -21 544                     

        150  0.50  0.39 -0.20  591  392 -701  0  33 469      2.06E5 4.85E-6 

    2   150 -0.19 -0.18 -0.20 -282 -195 -311  0 -25 469                     

        570  0.03  0.02 -0.04  165  116 -277  0  21 309                     

    3   570  0.00  0.00 -0.04  165  116 -421  0  21 309      6.20E6 1.61E-7 

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

Asphalt layers Residual Life: 

Nfrepetitions < Tu10 

 

Закључак: На основу резултата спроведених прорачуна установљено је да преостали животни век 
постојећег коловоза (трајност) изражен у дозвољеном броју прелаза стандардних осовина од 80кН не 
задовољава захтеве током пројектног периода(Nfrepetitions < Tu,design),што наводи на закључак да је 
потребно појачање постојеће коловозне конструкције са аспекта носивости. 
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HOMOGENA DEONICA BROJ 5, OD KM 66+900 DO KM 70+400 

PAVERS version 2.80 - The Premium Pavement Tool – Pavement evaluating and reporting strength design 

and assessment software, Version 2.80, Pavers, Holandija (F.V. Cauwealert, B. Thewessen, V. Stet) 

 

Project................: Main design for heavy maintenance IB 15 state road,  

     section: Kula (Bačka Toplola) – Vrbas (Savino selo) 

Description............: Pavement rehabilitation (Homogeneous section 4) 

 

BACKCALCULATION: 

LOAD 

Force..................:     50 kN 

Radius.................:  150.0 mm 

 

LAYERS 

Layer       E     v     H  Friction 

   No     MPa     -    mm  (Bisar %) 

    1    1911  0.35   170    100 

    2     321  0.35   520    100 

    3     130  0.35 

 

DEFLECTIONS 

X coordinate.......(mm):    -0   200   300   600   900  1200  1500 

Surface modulud...(MPa):   507   268   211   129   123   134   145 

Measured defl......(µm):   367   261   221   180   126    87    64 

Calculated defl....(µm):   375   278   233   153   113    89    73 

 

 

STRESS AND RESIDUAL LIFE CALCULATION: 

 

LOAD 

Name.................: 80 kN standard axle 

Degree of Loading....:  100.0 % 

 

WHEEL 

Force................:   20.0 kN 

Pressure.............:   0.60 MPa 

Radius...............:  103.0 mm 

Equiv. length/width..:  182.6 mm 

 

WHEEL CONFIGURATION 

Transversal 

Number of wheels.....:      2 

Distance.............:    315 mm 

Longitudinal 

Number of wheels.....:      1 

Distance.............:      0 mm 

 

LAYERS 

Layer      E     v     H  Friction 

  No     MPa     -    mm  (Bisar %) 

   1    3406  0.35   170      0 

   2     321  0.35   520    100 

   3     130  0.35 

 

STRESSES, STRAINS AND DISPLACEMENTS 

X (Load) coordinate..:      0 mm 

Y (Load) coordinate..:      0 mm 

 

 

Layer Depth    Sx    Sy    Sz   ex   ey   ez ux  vy  wz          Nf  Damage 

   no    mm   MPa   MPa   MPa µm/m µm/m µm/m mm  mm  mm repetitions  factor 

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

    1     0 -0.98 -0.87 -0.60 -136  -92   13  0 -11 271                     

        170  0.72  0.58 -0.10  161  107 -163  0  13 256      8.15E6 1.23E-7 

    2   170 -0.10 -0.10 -0.10 -104  -78  -98  0 -12 256                     

        690  0.02  0.02 -0.03   68   55 -116  0   9 184                     

    3   690  0.00  0.00 -0.03   68   55 -188  0   9 184      1.57E8 6.39E-9 

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

Asphalt layers Residual Life: 

Nfrepetitions > Tu10 

Закључак: На основу резултата спроведених прорачуна установљено је да преостали животни век 
постојећег коловоза (трајност) изражен у дозвољеном броју прелаза стандардних осовина од 80кН 
задовољава захтеве током пројектног периода од 10 година(Nfrepetitions > Tu10), што наводи на закључак да 
појачање постојеће коловозне конструкције са аспекта носивости није потребно. 
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HOMOGENA DEONICA BROJ 6, OD KM 70+400 DO KM 73+200 

 

PAVERS version 2.80 - The Premium Pavement Tool – Pavement evaluating and reporting strength design 

and assessment software, Version 2.80, Pavers, Holandija (F.V. Cauwealert, B. Thewessen, V. Stet) 

 

Project................: Main design for heavy maintenance IB 15 state road,  

     section: Kula (Bačka Toplola) – Vrbas (Savino selo) 

Description............: Pavement rehabilitation (Homogeneous section 5) 

 

BACKCALCULATION: 

LOAD 

Force..................:     50 kN 

Radius.................:  150.0 mm 

 

LAYERS 

Layer       E     v     H  Friction 

   No     MPa     -    mm  (Bisar %) 

    1    1089  0.35   160    100 

    2     162  0.35   290    100 

    3     128  0.35 

 

DEFLECTIONS 

X coordinate.......(mm):    -0   200   300   600   900  1200  1500 

Surface modulud...(MPa):   304   183   143    95   109   139   155 

Measured defl......(µm):   612   382   325   246   143    84    60 

Calculated defl....(µm):   612   429   339   187   123    91    72 

 

STRESS AND RESIDUAL LIFE CALCULATION: 

LOAD 

Name.................: 80 kN standard axle 

Degree of Loading....:  100.0 % 

 

WHEEL 

Force................:   20.0 kN 

Pressure.............:   0.60 MPa 

Radius...............:  103.0 mm 

Equiv. length/width..:  182.6 mm 

 

WHEEL CONFIGURATION 

Transversal 

Number of wheels.....:      2 

Distance.............:    315 mm 

Longitudinal 

Number of wheels.....:      1 

Distance.............:      0 mm 

 

LAYERS 

Layer      E     v     H  Friction 

  No     MPa     -    mm  (Bisar %) 

   1    1946  0.35   160      0 

   2     162  0.35   290    100 

   3     128  0.35 

 

STRESSES, STRAINS AND DISPLACEMENTS 

X (Load) coordinate..:      0 mm 

Y (Load) coordinate..:      0 mm 

 

Layer Depth    Sx    Sy    Sz   ex   ey   ez ux  vy  wz          Nf  Damage 

   no    mm   MPa   MPa   MPa µm/m µm/m µm/m mm  mm  mm repetitions  factor 

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

    1     0 -1.02 -0.89 -0.60 -254 -168   35  0 -19 405                     

        160  0.78  0.62 -0.10  305  200 -305  0  23 379      6.47E5 1.55E-6 

    2   160 -0.10 -0.09 -0.10 -176 -124 -237  0 -18 379                     

        450  0.00 -0.01 -0.05  115   77 -303  0  14 281                     

    3   450 -0.01 -0.01 -0.05  115   77 -356  0  14 281      1.20E7 8.30E-8 

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

Asphalt layers Residual Life: 

Nfrepetitions < Tu10 

 

Закључак: На основу резултата спроведених прорачуна установљено је да преостали животни век 
постојећег коловоза (трајност) изражен у дозвољеном броју прелаза стандардних осовина од 80кН не 
задовољава захтеве током пројектног периода(Nfrepetitions < Tu,design), што наводи на закључак да је 
потребно појачање постојеће коловозне конструкције са аспекта носивости. 
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HOMOGENA DEONICA BROJ 7, OD KM 73+200 DO KM 73+852 

PAVERS version 2.80 - The Premium Pavement Tool – Pavement evaluating and reporting strength design 

and assessment software, Version 2.80, Pavers, Holandija (F.V. Cauwealert, B. Thewessen, V. Stet) 

 

Project................: Main design for heavy maintenance IB 15 state road,  

     section: Kula (Bačka Toplola) – Vrbas (Savino selo) 

Description............: Pavement rehabilitation (Homogeneous section 6) 

 

BACKCALCULATION: 

LOAD 

Force..................:     50 kN 

Radius.................:  150.0 mm 

 

LAYERS 

Layer       E     v     H  Friction 

   No     MPa     -    mm  (Bisar %) 

    1    3019  0.35   180    100 

    2    1121  0.35   250    100 

    3     172  0.35 

 

DEFLECTIONS 

X coordinate.......(mm):    -0   200   300   600   900  1200  1500 

Surface modulud...(MPa):   824   368   306   170   157   166   179 

Measured defl......(µm):   226   190   152   137    99    70    52 

Calculated defl....(µm):   236   185   163   120    91    71    57 

 

STRESS AND RESIDUAL LIFE CALCULATION: 

LOAD 

Name.................: 80 kN standard axle 

Degree of Loading....:  100.0 % 

 

 

WHEEL 

Force................:   20.0 kN 

Pressure.............:   0.60 MPa 

Radius...............:  103.0 mm 

Equiv. length/width..:  182.6 mm 

 

 

WHEEL CONFIGURATION 

Transversal 

Number of wheels.....:      2 

Distance.............:    315 mm 

Longitudinal 

Number of wheels.....:      1 

Distance.............:      0 mm 

 

LAYERS 

Layer      E     v     H  Friction 

  No     MPa     -    mm  (Bisar %) 

   1    5364  0.35   180      0 

   2    1121  0.35   250    100 

   3     172  0.35 

 

STRESSES, STRAINS AND DISPLACEMENTS 

X (Load) coordinate..:      0 mm 

Y (Load) coordinate..:      0 mm 

 

 

Layer Depth    Sx    Sy    Sz   ex   ey   ez ux vy  wz          Nf  Damage 

   no    mm   MPa   MPa   MPa µm/m µm/m µm/m mm mm  mm repetitions  factor 

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

    1     0 -0.95 -0.86 -0.60  -83  -59    7  0 -7 196                     

        180  0.67  0.55 -0.11   97   66 -101  0  8 185      7.45E7 1.34E-8 

    2   180 -0.18 -0.16 -0.11  -72  -53    4  0 -8 185                     

        430  0.08  0.07 -0.04   65   45  -80  0  8 174                     

    3   430  0.00 -0.01 -0.04   65   45 -197  0  8 174      1.29E8 7.78E-9 

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

 

Asphalt layers Residual Life: 

Nfrepetitions > Tu10 

Закључак: На основу резултата спроведених прорачуна установљено је да преостали животни век постојећег 
коловоза (трајност) изражен у дозвољеном броју прелаза стандардних осовина од 80кН задовољава захтеве 
током пројектног периода од 10 година(Nfrepetitions > Tu10), што наводи на закључак да појачање постојеће 
коловозне конструкције са аспекта носивости није потребно. 
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Прорачун ефективних и потребних структурних бројева и провера потребе за појачањем   

Додатна провера потребе за појачањем постојеће коловозне конструкције са аспекта носивости 
извршена је према захтевима Пројектног задатка према стандарду СРПС У.Ц4.015/1994 
"Пројектовање и грађење путева, Димензионисање нових флексибилних коловозних конструкција" 
софтверским пакетом AASHTOWare DARWin 3.1 који је израђен као оригинална софтверска подршка 
за пројектовање према методологији из AASHTO Guide for the Design of Pavement Structures od strane 
American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO). 

Дефлексије су мерене дефлектометром са падајућим теретомFWD на температури коловоза од 28 do 
30°C. Вредности су кориговане са температуре мерења на референтну температуру од 20°C prema 
"AASHTO GUIDE FOR Design of Pavement Structures". 

На следећој тебели приказане су основне величине (85 перцентиле) хомогених деоница: 

Homogena 
deonica 

0 mm 200 mm 300 mm 600 mm 900 mm 1200 mm 1500 mm 1800 mm 

#1m #2m #3m #4m #5m #6m #7m #8m 

HD 1 655 450 378 233 150 107 75 56 

HD 2 427 290 249 176 135 94 69 55 

HD 3 800 589 469 238 143 99 77 62 

HD 4 692 434 329 251 157 105 77 59 

HD 5 367 273 253 177 127 89 64 49 

HD 6 505 364 328 219 146 87 61 52 

HD 7 225 164 150 117 95 70 53 40 

 

За меродавне дефлексионе базене одређени су потребни параметри: 

Homogena deonica       
radijus kupe napona 

 ar (mm) 

senzor van kupe napona  

r > 0.7 x ar (mm) 

rezilijentni modul posteljice 

 Mr
AASHTO (MPa) 

HD 1 810 600 > 567 100 

HD 2 810 900 > 567 115 

HD 3 592 600 > 415 98 

HD 4 911 900 > 638 99 

HD 5 1094 900 > 766 123 

HD 6 956 900 > 669 106 

HD 7 1025 900 > 717 163 

 

из којих следи прорачун параметара постојеће коловозне конструкције: 

Homogena deonica       
modul postojeće kolovozne konstrukcije 

 Ep (Mpa) 

efektivni strukturni broj 

 SNeff (cm) 

HD 1 456 8.8 

HD 2 1058 9.2 

HD 3 395 6.3 

HD 4 389 9.9 

HD 5 937 12.8 

HD 6 638 10.6 

HD 7 2470 13.1 
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Утицајни параметри према  стандарду СРПС У.Ц4.015: 

ekvivalnetno saobraćajno opterećenje ESO80 3.46 x 106 st. osov. 80kN 

pouzdanost  R 95 % 

standardno normalno odstupanje  Zr - 1.645 

standardno odstupanje  So 0.44 

početni indeks vozne sposobnosti kolovoza  P0 4.2 

krajnji indeks vozne sposobnosti kolovoza Pt 2.5 

pad indeksa vozne sposobnosti na kraju projektnog perioda  ▲P 1.7 

 

Потребни структурни број СНпот постојеће коловозне конструкције на основу стандарда СРПС У.Ц4.015: 

Homogena deonica       rezilijentni modul posteljice   

Mr (MPa) 

potreban strukturni broj 

 SNpot (cm) 

HD 1 33.4 13.1 

HD 2 38.3 12.6 

HD 3 32.6 13.2 

HD 4 33.1 13.2 

HD 5 40.9 12.3 

HD 6 35.5 12.9 

HD 7 54.5 11.1 

 

Потребни структурни број СНпот на проширењу коловозне конструкције на основу стандарда СРПС У.Ц4.015: 

Kalifornijski indeks nosivosti  

CBRref. (%)   

rezilijentni modul posteljice   

Mr (MPa) 

potreban strukturni broj 

 SNpot (cm) 

4.0 40.0 12.4 

 

На следећем дијаграму дат је графички приказ потребне и ефективне носивости постојећег коловоза 
изражене преко структурних бројева СНефф и СНпот. 
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Закључак: На основу резултата спроведених прорачуна на хомогеним деоницама ХД 1, ХД 2, ХД 3, 
ХД 4 и ХД 6 установљено је да је ефективни структурни број мањи од потребног структурног броја и 
да трајност коловозне конструкције не задовољава захтеве током пројектног периода од 10 година 
(према закључцима у тачки 3.1 Прорачун модула слојева коловозне конструкције –"backcalculation" 
и преосталог животног века), што наводи на закључак да је појачање постојеће коловозне 
конструкције са аспекта носивости потребно. На хомогеним деоницама ХД 5 и ХД 7 установљено је 
да је ефективни структурни број већи од потребног структурног броја и да трајност коловозне 
конструкције задовољава захтеве током пројектног периода од 10 година па се може закључити да 
појачање постојеће коловозне конструкције са аспекта носивости није потребно. 

 

 4.3.4. Закључак о потреби пројектовања техничке мере рехабилитације 

Напомена: Од стране Одговорног Пројектанта Грађевинског пројекта (Пројектант трасе) дефинисана 
је потреба да се на деоници од км 64+550 до км 65+850 пројектује решење (техничка мера 
рехабилитације коловозне конструкције) са стриктним ограничењем у геометријском смислу, 
односно са максималним дозволјеним издизањем нивелете у износу од 6.0цм, што ће се последично 
одразити на диспозицију техничких мера рехабилитације коловоза у овом Пројекту. 

Закључак број 1: 

На основу резултата спроведених прорачуна и анализа у претходним поглављима Пројекта: 

 Тачка 3.1 "Прорачун модула слојева коловозне конструкције– "backcalculation" i preostalog 
životnog veka", 

 Тачка 3.2 "Прорачун ефективних и потребних структурних бројева и провера потребе за 
појачањем", 

закључено је да на хомогеним деоницама ХД  1, ХД  2, ХД  3, ХД  4  и ХД  6  појачање постојеће 
коловозне конструкције са аспекта носивости потребно, док на хомогеним деоницама ХД 5 и ХД 7, 
појачање постојеће коловозне конструкције са аспекта носивости није потребно. 

 

Међутим узимајући у обзир резултате мерења, испитивања спроведене оцене стања осталих 
функционалних карактеристика постојеће коловозне конструкције, а у складу са закључцима из 
Поглавља 2.1 "Функционалне карактеристике коловозне конструкције", према: 

 Подужна равност– IRI (закључци детаљно приказани у Тачки 2.1.2), 

 Дубина колотрага– RD (закључци детаљно приказани у Тачки2.1.3), 

 Способност трења површине коловоза – MPD (закључци детаљно приказани у Тачки 2.1.4), 

 Оштећеност површине коловоза (закључци детаљно приказани у Тачки 2.1.1), 

 

на следећим хомогеним деоницама ће се приступити пројектовању одговарајуће техничке мере 
рехабилитације за потребе отклањања доминантних функционалних проблема и оспособљавања 
коловозне конструкције за експлоатационе услове током пројектног периода: 

 Хомогена деоница ХД  5, од км 66+900 до км 70+400: 
 Доминантан проблем: Подужна равност, Оштећеност, Дубина колотрага и 

Способност трења. 

 Хомогена деоница ХД 7, од км 73+200 до км 73+852: 
 Доминантан проблем: Подужна равност, Оштећеност, Дубина колотрага и 

Способност трења. 
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Закључак број 2: 

На основу спроведених анализа и прорачуна на хомогеној деоници број 3: 

 Тачка 3.1 Прорачун модула слојева коловозне конструкције – "backcalculation" i preostalog 
životnog veka: 

o  "Закључак: На основу резултата спроведених прорачуна установљено је да 
преостали животни век постојећег коловоза (трајност) изражен у дозвољеном 
броју прелаза стандардних осовина од 80кН не задовољава захтеве током 
пројектног периода (Nfrepetitions < Tu,design), што наводи на закључак да је 
потребно појачање постојеће коловозне конструкције са аспекта носивости." 

o  

 Тачка 3.2 Прорачун ефективних и потребних структурних бројева и провера потребе за 
појачањем   

o  "SNpot>>SNeff", 
потом услед геометријских ограничења дефинифаних у Главном грађевинском пројекту (профил 

пута у градској зони, ограничено издизање нивелете), извршиће се рушење и уклањање комплетне 

постојеће коловозне конструкције у потребној дебљини (до коте -0.72м), па ће се последично томе 

пројектовати нова коловозна конструкција. 
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 4.3.5. Предлог техничке мере рехабилитације коловозне конструкције 

4.3.5.1. на хомогеној деоници 1, од км 63+696 до км 64+550, л=0.854 км 

Полазне пројектне претпоставке 

Техничка мера рехабилитације коловозне конструкције ће се изводити применом технологије 
хладног рециклирања на лицу места извођењем следећих технолошких активности: 

1. На постојећу коловозну конструкцију наноси се слој од дробљеног каменог агрегата 0/32 мм у 
просечној дебљини од д=10 цм у збијеном стању, 

2. Хладна рециклажа постојеће коловозне конструкције и дробљеног каменог агрегата 0/32 мм 
на лицу места у дебљини од д=25цм уз додавање ~6 % цемента (тачна рецептура се одређује 
у Претходној мешавини пре почетка Извођења радова), 

3. Израда новог битуменизираног носећег слоја  BNS22sA (AC 22 base) са битуменом BIT 50/70, у 
дебљини д=6.0 цм, 

4. Израда новог хабајућег слоја од Асфалт бетона AB11s (AC11 surf) са Полимер модификованим 
битуменом PmB45/80-65 у дебљини d=4.0 cm. 

 

Прорачун диспозиције 

Коефицијенти замене према стандарду СРПС У.Ц4.015: 

slojevi kolovozne konstrukcije zahtevani uslovi prema SRPS-u konstrukcioni koeficijent ai 

AB11s (AC11 surf) sa PmB 45/80-65 Sb>7.0 kN 0.42 

BNS22sA (AC22 Base) sa BIT 50/70 Sb>8.0 kN 0.38 

Hladna reciklaža na licu mesta sa upotrebom 
cementa kao veziva 

βd7>3.6 MPa 0.20 

 

Усваја се следећа структура коловозне конструкције са структурним бројем SNstv: 

 

 

 

d=4.0 cm Асфалт бетон AB11s (AC11 surf) са полимер модификованим 
битуменом 

PmB 45/80-65  d=6.0cm 
Битуменизирани носећи слој – BNS22sA (AC22 Base) sa bitumenom 
BIT 50/70 

 d=25.0 cm 

Хладна рециклажа постојеће коловозне конструкције на лицу места 
у дебљини од д=25цм уз додавање ~6% цемента и ~40% дроблјеног 
каменог агрегата 0/32мм  

(На површину постојећег коловоза се прво наноси слој дробљеног 
каменог агрегата 0/32мм у просечној дебљини од 10цм у збијеном 
стању, након тога се изводи слој Хладне рециклаже (рециклира се 
дебљина од око 15цм постојећих асфалтних слојева и дебљина од 
око 10цм слоја новог дробљеног каменог агрегата 0/32мм, тачна 
рецептура се одређује у Претходној мешавини пре почетка 
Извођења радова)) 

 
Постојећа коловозна 

конструкција 

 

  

 

SNstv = 13.2 [cm] > SNpot = 13.1 [cm] 
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4.3.5.2. На проширењу на хомогеној деоници 1, од км 63+696 до км 64+550, л=0.852 км 

Полазне пројектне претпоставке 

Узимајући у обзир техничку меру рехабилитације постојећег коловоза на хомогеној деоници ХД 1, и 
потребу за израдом проширења (проширење се изводи само местимично на кратким деоницама 
трасе, не постоји потреба за извођењем проширења на дужим потезима трасе), коловозна 
конструкција на проширењу ће се изводити применом технологије хладног рециклирања на лицу 
места извођењем следећих технолошких активности: 

1. Израда доњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0/63мм, 
2. Хладна рециклажа дробљеног каменог агрегата 0/32мм на лицу места у деблјини од д=25цм 

уз додавање ~6% цемента (тачна рецептура се одређује у Претходној мешавини пре 
почетка Извођења радова), 

3. Израда Битуменизираног носећег слоја BNS22sA (AC 22 base) са битуменом BIT 50/70, у 
дебљини d=6.0 cm, 

4. Израда хабајућег слоја од Асфалт бетона AB11s (AC11 surf) са Полимер модификованим 
PmB45/80-65 у дебљини d=4.0 cm. 

 

Прорачун диспозиције 

Коефицијенти замене према стандарду СРПС У.Ц4.015: 

slojevi kolovozne konstrukcije zahtevani uslovi prema SRPS-u konstrukcioni koeficijent ai 

AB11s (AC11 surf) sa PmB 45/80-65 Sb>7.0 kN 0.42 

BNS22sA (AC22 Base) sa BIT 50/70 Sb>8.0 kN 0.38 

Hladna reciklaža na licu mesta sa upotrebom 
cementa kao veziva 

βd7>3.6 MPa 0.20 

Drobljeni Kameni agregat 0/63mm CBRlab> 30% 0.11 

 

Усваја се следећа структура коловозне конструкције са структурним бројем SNstv: 

 

 

 

d=4.0 cm Асфалт бетон AB11s (AC11 surf) са полимер модификованим 
битуменом 

PmB 45/80-65  d=6.0cm 
Битуменизирани носећи слој – BNS22sA (AC22 Base) sa bitumenom 
BIT 50/70 

 d=25.0 cm 

Хладна рециклажа слоја дробљеног каменог агрегата 
0/32мм на лицу места у деблјини од д=25цм уз додавање 
~6% цемента 

напомена 1)
 

(тачна рецептура се одређује у Претходној мешавини 
пре почетка Извођења радова) 

Дробљени камени агрегат 0/63 мм 

 

 

 

 
d=35.0 cm 

Дробљени камени агрегат 0/63 мм 

 

Posteljica   

SNstv = 12.8 [cm] > SNpot = 12.4 [cm] 

 

напомена 1) На проширењу се прво изводи невезани носећи слој од Дробљеног каменог агрегата 0/32мм у 
деблјини од д=25цм у збијеном стању, који се након тога поступком хладног рециклирања стабилизује 
цементом на лицу места истовремено са извођењем слоја хладне рециклаже постојећег коловоза. 
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4.3.5.3. на хомогеној деоници 2, од км 64+550 до км 65+120, л=0.570км 

Полазне пројектне претпоставке 

Техничка мера рехабилитације ће на предметној деоници ће бити извршена на следећи начин: 

1. Стругање постојећих асфалтних слојева за потребе нивелације и изравнања у просечној 
дебљини д=6.0 цм, (максимално дозвољено стругање постојеће коловозне конструкције 
узноси д=8.0цм) 

2. Пре извођења изравнавајућих слојева и нових асфалтних слојева појачања, извршиће се 
санација оштећења постојећег коловоза у износу од ~ 15% површине коловоза поступком 
замене асфалтних слојева(mill and replace) у дебљини од д=6.0 цм са асфалтним слојем: 
битуменизирани носећи слој BNS22sA (AC22 Bаsе) са битуменомBIТ 50/70, 

3. Израда новог битуменизираног носећег слоја  BNS22sA (AC 22 base) са битуменом BIT 50/70, у 
дебљини d=8.0 cm, 

4. Израда новог хабајућег слоја од Асфалт бетона AB11s (AC11 surf) са Полимер модификованим 
битуменом PmB45/80-65 у дебљини d=4.0cm 

 

Прорачун диспозиције 

Коефицијенти замене према стандарду СРПС У.Ц4.015: 

slojevi kolovozne konstrukcije zahtevani uslovi prema SRPS-u konstrukcioni koeficijent ai 

AB11s (AC11 Surf) sa PmB 45/80-65 Sb>7.0 kN 0.42 

BNS22sA (AC22 Base) sa BIT 50/70 Sb>8.0 kN 0.38 

 

Усваја се следећа структура коловозне конструкције са структурним бројем SNstv: 

 

 d=4.0 cm Хабајући слој– AB11s (AC11 Surf) са Полимер модификованим 
битуменом PmB 45/80-65 

 d=8.0 cm 
Битуменизирани носећи слој – BNS22sA (AC22 Base) sa bitumenom BIT 

50/70 

Postojeća kolovozna 
konstrukcija 

 

  

Након фрезовања асфалтних слојева постојећег коловоза у 
потребној дебљини само за потребе изравнања 

напомена 1)
, а пре 

извођења изравнавајућих слојева и новог асфалтног слоја 
појачања, извршиће се санација оштећења постојећег коловоза 
у износу од ~ 15% површине коловоза поступком замене 
асфалтних слојева (mill and replace) у деблјини од д=6.0цм са 
асфалтним слојем: битуменизирани носећи слој BNS22sA (AC22 
bаsе) са битуменом BIТ 50/70 

 

SNstv = 12.7 [cm]  > SNpot = 12.6 [cm] 

 

Напомена 1) Максимално дозволјено стругање постојеће коловозне конструкције износи д=8.0цм. 
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4.3.5.4. Hа проширењу на хомогеној деоници број 2, од км 64+550 до км 65+120, л=0.570км 

Полазне пројектне претпоставке 

Узимајући у обзир пројектовану техничку меру рехабилитације постојећег коловоза на хомогеној 
деоници ХД 2 и потребу за израдом проширења (проширење се изводи само местимично на 
кратким деоницама трасе, не постоји потреба за извођењем проширења на дужим потезима 
трасе), коловозна конструкција на проширењу ће се изводити на следећи начин израдом следећих 
слојева: 

1. Доњи носећи невезани слој од дробљеног каменог агрегата 0/63мм, 
2. Горњи носећи невезани слој од дробљеног каменог агрегата 0/32мм, 
3. Битуменизирани носећи слој BNS22sA (AC 22 base) са битуменом BIT 50/70,  
4. Хабајући слој од Асфалт бетона AB11s (AC11 surf) са Полимер модификованим PmB45/80-65 

 

Прорачун диспозиције 

Коефицијенти замене према стандарду СРПС У.Ц4.015: 

slojevi kolovozne konstrukcije zahtevani uslovi prema SRPS-u konstrukcioni koeficijent ai 

AB11 (AC11 Surf) sa BIT 50/70 Sb>7.0 kN 0.42 

BNS22sA (AC22 Base) sa BIT 50/70 Sb>6.0 kN 0.38 

Drobljeni Kameni agregat 0/32mm CBRlab> 80% 0.13 

Drobljeni Kameni agregat 0/63mm CBRlab> 30% 0.11 

 

Усваја се следећа структура коловозне конструкције са структурним бројем SNstv: 

 

 d=4.0 cm Асфалт бетон AB11s (AC11 surf) са полимер модификованим битуменом 

PmB 45/80-65 

 d=8.0cm Битуменизирани носећи слој – BNS22sA (AC22 Base) sa bitumenom BIT 
50/70 

 d=6.0cm 
Битуменизирани носећи слој – BNS22sA (AC22 Base) sa bitumenom BIT 
50/70 

 d=25 cm Дробљени камени агрегат 0/32mm 

 

 

 

d=35 cm Дробљени камени агрегат 0/63 мм 

Postelјica    

 

SNstv = 12.5 [cm]  > SNpot = 12.4 [cm] 
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4.3.5.5. Hа хомогеној деоници 3, од км 65+120 до км 65+850, l=0.730km 

Полазне пројектне претпоставке 

Извршиће се рушење и уклањање комплетне постојеће коловозне конструкције у потребној дебљини 
односно до коте -0.72м, па ће се последично томе нова коловозна конструкција изводити на 
постељици постојећег коловоза на следећи начин израдом следећих слојева: 

1. Израда доњег носећег слоја од Дробљеног каменог агрегата 0/63мм у дебљини д=35 цм, 
2. Хладна рециклажа дробљеног каменог агрегата 0/32мм на лицу места у деблјини од д=25цм уз 

додавање ~6% цемента и РАП-а - Струганог асфалта из постојећег коловоза  (потребно је 
приликом рушења постојећег коловоза извршити стругање постојећих асфалтних слојева и 
њихово селективно одлагање на привремену депонију у близини градилишта како би се тај 
стругани асфалт – РАП употребио за израду слоја Хладне рециклаже, приближни однос 
материјала у мешавини је 50% ДКА 0/32мм и 50% РАП, тачна рецептура се одређује у 
Претходној мешавини пре почетка Извођења радова), 

3. Израда новог битуменизираног носећег слоја  BNS22sA (AC 22 base) са битуменом BIT 50/70, у 
дебљини d=6.0 cm, 

4. Израда новог хабајућег слоја од Асфалт бетона AB11s (AC11 surf) са Полимер модификованим 
битуменом PmB45/80-65 у дебљини d=4.0cm 

 

Прорачун диспозиције 

Коефицијенти замене према стандарду СРПС У.Ц4.015: 

slojevi kolovozne konstrukcije zahtevani uslovi prema SRPS-u konstrukcioni koeficijent ai 

AB11s (AC11 surf) sa PmB 45/80-65 Sb>7.0 kN 0.42 

BNS22sA (AC22 Base) sa BIT 50/70 Sb>8.0 kN 0.38 

Hladna reciklaža na licu mesta sa upotrebom 
cementa kao veziva 

βd7>3.6 MPa 0.20 

Drobljeni Kameni agregat 0/63mm CBRlab> 30% 0.11 

 

Усваја се следећа структура коловозне конструкције са структурним бројем SNstv: 

 

 

 

d=4.0 cm Асфалт бетон AB11s (AC11 surf) са полимер модификованим битуменом           
PmB 45/80-65 

 d=6.0cm Битуменизирани носећи слој – BNS22sA (AC22 Base) sa bitumenom BIT 50/70 

 d=25.0 cm 

Хладна рециклажа Дробљеног каменог агрегата 0/32 мм и на лицу места у 
деблјини од д=25цм уз додавање ~6% цемента и ~50% Струганог асфалта из 
постојећег коловоза 

Напомена 1)
 

(На површину слоја од Дробљеног каменог агрегата 0/63 мм се прво наноси 
слој од мешавине Дробљеног каменог агрегата 0/32мм и Струганог 
асфалта из постојећег коловоза у дебљини од 25цм у збијеном стању 
(приближни однос материјала у мешавини је 50% ДКА 0/32мм и 50% РАП), 
након тога се изводи слој Хладне рециклаже на лицу места (тачна 
рецептура се одређује у Претходној мешавини пре почетка Извођења 
радова)) 

 

 

 

 
d=35.0 cm Drobljeni kameni agregat 0/63 mm  

Posteljica   

SNstv = 12.8 [cm] > SNpot = 12.2 [cm] 
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Напомена 1) 
Приликом рушења постојећег коловоза потребно је извршити стругање постојећих асфалтних 

слојева и њихово селективно одлагање на привремену депонију у близини градилишта како би се тај 
стругани асфалт – РАП употребио за израду слоја Хладне рециклаже. Слој Хладне рециклаже на лицу места 
ће садржати око 50% РАП-а  и око 50% Дробљеног каменог агрегата 0/32мм, тачна рецептура се одређује у 
Претходној мешавини пре почетка Извођења радова. 

 

 

4.3.5.6. На хомогеној деоници 4, од км 65+850 до км 66+900, л=1.050 км 

Полазне пројектне претпоставке 

Техничка мера рехабилитације коловозне конструкције ће се изводити применом технологије 
хладног рециклирања на лицу места извођењем следећих технолошких активности: 

1. На постојећу коловозну конструкцију наноси се слој од дробљеног каменог агрегата 0/32 мм у 
просечној дебљини од д=10 цм у збијеном стању, 

2. Хладна рециклажа постојеће коловозне конструкције и дробљеног каменог агрегата 0/32 мм 
на лицу места у деблјини од д=25цм уз додавање ~6 % цемента (тачна рецептура се одређује 
у Претходној мешавини пре почетка Извођења радова), 

3. Израда новог битуменизираног носећег слоја  BNS22sA (AC 22 base) са битуменом BIT 50/70, у 
дебљини d=6.0 cm, 

4. Израда новог хабајућег слоја од Асфалт бетона AB11s (AC11 surf) са Полимер модификованим 
битуменом PmB45/80-65 у дебљини d=4.0cm 

 

Прорачун диспозиције 

Коефицијенти замене према стандарду СРПС У.Ц4.015: 

slojevi kolovozne konstrukcije zahtevani uslovi prema SRPS-u konstrukcioni koeficijent ai 

AB11s (AC11 surf) sa PmB 45/80-65 Sb>7.0 kN 0.42 

BNS22sA (AC22 Base) sa BIT 50/70 Sb>8.0 kN 0.38 

Hladna reciklaža na licu mesta sa upotrebom 
cementa kao veziva 

βd7>3.6 MPa 0.20 

 

Усваја се следећа структура коловозне конструкције са структурним бројем SNstv: 

 

 

 

d=4.0 cm Асфалт бетон AB11s (AC11 surf) са полимер модификованим битуменом           
PmB 45/80-65 

 d=6.0cm Битуменизирани носећи слој – BNS22sA (AC22 Base) sa bitumenom BIT 50/70 

 d=25.0 cm 

Хладна рециклажа постојеће коловозне конструкције на лицу места у 
дебљини од д=25цм уз додавање ~6% цемента и ~40% дробљеног 
каменог агрегата 0/32мм  

(На површину постојећег коловоза се прво наноси слој дробљеног каменог 
агрегата 0/32мм у просечној дебљини од 10цм у збијеном стању, након 
тога се изводи слој Хладне рециклаже (рециклира се дебљина од око 15цм 
постојећих асфалтних слојева и дебљина од око 10цм слоја новог дробљеног 
каменог агрегата 0/32мм, тачна рецептура се одређује у Претходној 
мешавини пре почетка Извођења радова)) 

 Postojeća kolovozna 
konstrukcija 

 

 

  

 

SNstv = 15.0 [cm] > SNpot = 13.2 [cm] 
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4.3.5.7. Hа проширењу на хомогеној деоници 4, od km 65+850 do km 66+900, l=1.050 km 

Polazne projektne pretpostavke 

Узимајући у обзир техничку меру рехабилитације постојећег коловоза на хомогеној деоници ХД 4 и 
потребу за израдом проширења (проширење се изводи само местимично на кратким деоницама 
трасе, не постоји потреба за извођењем проширења на дужим потезима трасе), коловозна 
конструкција на проширењу ће се изводити применом технологије хладног рециклирања на лицу 
места извођењем следећих технолошких активности: 

1. Израда доњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0/63мм у дебљини д=35 цм, 
2. Хладна рециклажа дробљеног каменог агрегата 0/32мм на лицу места у деблјини од д=25цм 

уз додавање ~6% цемента (тачна рецептура се одређује у Претходној мешавини пре 
почетка Извођења радова), 

3. Израда новог битуменизираног носећег слоја  BNS22sA (AC 22 base) са битуменом BIT 50/70, у 
дебљини d=6.0 cm, 

4. Израда новог хабајућег слоја од Асфалт бетона AB11s (AC11 surf) са Полимер модификованим 
битуменом PmB45/80-65 у дебљини d=4.0cm 

 

Прорачун диспозиције 

Коефицијенти замене према стандарду СРПС У.Ц4.015: 

slojevi kolovozne konstrukcije zahtevani uslovi prema SRPS-u konstrukcioni koeficijent ai 

AB11s (AC11 surf) sa PmB 45/80-65 Sb>7.0 kN 0.42 

BNS22sA (AC22 Base) sa BIT 50/70 Sb>8.0 kN 0.38 

Hladna reciklaža na licu mesta sa upotrebom 
cementa kao veziva 

βd7>3.6 MPa 0.20 

Drobljeni Kameni agregat 0/63mm CBRlab> 30% 0.11 

 

Усваја се следећа структура коловозне конструкције са структурним бројем SNstv: 

 

 

 

d=4.0 cm Асфалт бетон AB11s (AC11 surf) са полимер модификованим 
битуменом           PmB 45/80-65 

 d=6.0cm 
Битуменизирани носећи слој – BNS22sA (AC22 Base) sa bitumenom 
BIT 50/70 

 d=25.0 cm 

Хладна рециклажа слоја дробљеног каменог агрегата 0/32мм 
на лицу места у деблјини од д=25цм уз додавање ~6% 
цемента 

напомена 1)
 

(тачна рецептура се одређује у Претходној мешавини пре 
почетка Извођења радова) 

 

 
d=35.0 cm Дробљени камени агрегат 0/63 мм 

Posteljica   

SNstv = 12.8 [cm] > SNpot = 12.4 [cm] 

 

napomena 1) На проширењу се прво изводи невезани носећи слој од Дробљеног каменог агрегата 0/32мм у 

дебљини од д=25цм у збијеном стању, који се након тога поступком хладног рециклирања стабилизује 
цементом на лицу места истовремено са извођењем слоја хладне рециклаже постојећег коловоза. 
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4.3.5.8. На хомогеној деоници 5, od km 66+900 do km 70+400, l=3.500km 

Полазне пројектне претпоставке 

На основу изложених анализа у предходним поглављима, техничка мера рехабилитације коловозне 
конструкције заснива се на следећим чињеницама и захтевима: 

 Постојећи коловоз је у задовољавајућем стању са аспекта носивости коловозне конструкције, 

 Потребно је извршити побољшање функционалних карактеристика: подужне равности, 
оштећеност, способност трења и дубину колотрага. 

 

Техничка мера рехабилитације ће на предметној деоници ће бити извршена на следећи начин: 

1. Стругање постојећих асфалтних слојева за потребе нивелације и изравнања у просечној 
дебљини д=6.0 цм, (максимално дозвољено стругање постојеће коловозне конструкције 
узноси д=8.0цм) 

2. Пре извођења изравнавајућих слојева и нових асфалтних слојева појачања, извршиће се 
санација оштећења постојећег коловоза у износу од ~ 15% површине коловоза поступком 
замене асфалтних слојева(mill and replace) у дебљини од д=6.0 цм са асфалтним слојем: 
битуменизирани носећи слој BNS22sA (AC22 Bаsе) са битуменомBIТ 50/70, 

3. Израда новог битуменизираног носећег слоја  BNS22sA (AC 22 base) са битуменом BIT 50/70, у 
дебљини d=6.0 cm, 

4. Израда новог хабајућег слоја од Асфалт бетона AB11s (AC11 surf) са Полимер модификованим 
битуменом PmB45/80-65 у дебљини d=4.0cm 

 

Усваја се следећа структура коловозне конструкције са структурним бројем SNstv 

 d=4.0 cm Асфалт бетон AB11s (AC11 surf) са полимер модификованим битуменом           
PmB 45/80-65 

 d=6.0 cm Битуменизирани носећи слој – BNS22sA (AC22 Base) sa bitumenom BIT 
50/70 

Postojeća kolovozna 
konstrukcija 

 

  

Након фрезовања асфалтних слојева постојећег коловоза у 
потребној дебљини само за потребе изравнања 

напомена 1)
, а пре 

извођења изравнавајућих слојева и новог асфалтног слоја 
појачања, извршиће се санација оштећења постојећег коловоза 
у износу од ~ 15% површине коловоза поступком замене 
асфалтних слојева (mill and replace) у деблљини од д=6.0цм са 
асфалтним слојем: битуменизирани носећи слој БНС22сА (АЦ22 
басе) са битуменом БИТ 50/70 

 

 

 

Напомена 1) Максимално дозволјено стругање постојеће коловозне конструкције износи д=8.0цм. 
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4.3.5.9. Hа проширењу на хомогеној деоници 5, od km 66+900 do km 70+400, l=3.500km 

Полазне пројектне претпоставке 

Узимајући у обзир пројектовану техничку меру рехабилитације постојећег коловозана хомогеној 
деоници ХД 5 и потребу за израдом проширења (проширење се изводи само местимично на 
кратким деоницама трасе, не постоји потреба за извођењем проширења на дужим потезима 
трасе), коловозна конструкција на проширењу ће се изводити на следећи начин израдом следећих 
слојева: 

1. Доњи носећи невезани слој од дробљеног каменог агрегата 0/63мм, 
2. Горњи носећи невезани слој од дробљеног каменог агрегата 0/32мм, 
3. Битуменизирани носећи слој BNS22sA (AC 22 base) са битуменом BIT 50/70,  
4. Хабајући слој од Асфалт бетона AB11s (AC11 surf) са Полимер модификованим PmB45/80-65 

 

Прорачун диспозиције 

Коефицијенти замене према стандарду СРПС У.Ц4.015: 

slojevi kolovozne konstrukcije zahtevani uslovi prema SRPS-u konstrukcioni koeficijent ai 

AB11 (AC11 Surf) sa BIT 50/70 Sb>7.0 kN 0.42 

BNS22sA (AC22 Base) sa BIT 50/70 Sb>6.0 kN 0.38 

Drobljeni Kameni agregat 0/32mm CBRlab> 80% 0.13 

Drobljeni Kameni agregat 0/63mm CBRlab> 30% 0.11 

 

Усваја се следећа структура коловозне конструкције са структурним бројем SNstv 

 

 d=4.0 cm Асфалт бетон AB11s (AC11 surf) са полимер модификованим битуменом           

PmB 45/80-65 

 d=6.0cm Битуменизирани носећи слој – BNS22sA (AC22 Base) sa bitumenom BIT 
50/70 

 d=6.0cm 
Битуменизирани носећи слој – BNS22sA (AC22 Base) sa bitumenom BIT 
50/70 

 d=25 cm Дробљени камени агрегат 0/32mm 

 

 

 

d=35 cm Дробљени камени агрегат 0/63 мм 

Postelјica    

 

 

SNstv = 13.3 [cm]  > SNpot = 12.4 [cm] 
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4.3.5.10. На хомогеној деоници 6, od km 70+400 do km 73+200, l=2.800 km 

Полазне пројектне претпоставке 

Техничка мера рехабилитације коловозне конструкције ће се изводити применом технологије 
хладног рециклирања на лицу места извођењем следећих технолошких активности: 

1. На постојећу коловозну конструкцију поставити слој од дробљеног каменог агрегата 0/32 мм у 
просечној дебљини од д=10 цм у збијеном стању, 

2. Хладна рециклажа постојеће коловозне конструкције и дробљеног каменог агрегата 0/32 мм 
на лицу места у дебљини од д=25цм уз додавање ~6 % цемента (тачна рецептура се 
одређује у Претходној мешавини пре почетка Извођења радова), 

3. Израда новог битуменизираног носећег слоја  BNS22sA (AC 22 base) са битуменом BIT 50/70, у 
дебљини d=6.0 cm, 

4. Израда новог хабајућег слоја од Асфалт бетона AB11s (AC11 surf) са Полимер модификованим 
битуменом PmB45/80-65 у дебљини d=4.0cm 

 

Прорачун диспозиције 

Коефицијенти замене према стандарду СРПС У.Ц4.015: 

slojevi kolovozne konstrukcije zahtevani uslovi prema SRPS-u konstrukcioni koeficijent ai 

AB11s (AC11 surf) sa PmB 45/80-65 Sb>7.0 kN 0.42 

BNS22sA (AC22 Base) sa BIT 50/70 Sb>8.0 kN 0.38 

Hladna reciklaža na licu mesta sa upotrebom 
cementa kao veziva 

βd7>3.6 MPa 0.20 

 

Усваја се следећа структура коловозне конструкције са структурним бројем SNstv 

 

 

 

 

d=4.0 cm Асфалт бетон AB11s (AC11 surf) са полимер модификованим 
битуменом           PmB 45/80-65 

 d=6.0cm 
Битуменизирани носећи слој – BNS22sA (AC22 Base) sa bitumenom 
BIT 50/70 

 d=25.0 cm 

Хладна рециклажа постојеће коловозне конструкције 
на лицу места у деблјини од д=25цм уз додавање ~6% 
цемента и ~40% дроблјеног каменог агрегата 0/32мм  

(На површину постојећег коловоза се прво наноси слој дробљеног 
каменог агрегата 0/32мм у просечној дебљини од 10цм у збијеном 
стању, након тога се изводи слој Хладне рециклаже (рециклира се 
дебљина од око 15цм постојећих асфалтних слојева и дебљина од 
око 10цм слоја новог дробљеног каменог агрегата 0/32мм, тачна 
рецептура се одређује у Претходној мешавини пре почетка 
Извођења радова)) 

 Postojeća kolovozna 
konstrukcija 

 

 

  

 

 

SNstv = 14.6 [cm] > SNpot = 12.9 [cm] 
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4.3.5.11. Hа проширењу на хомогеној деоници 6, od km 70+400 do km 73+200, l=2.800 km 

Полазне пројектне претпоставке 

Узимајући у обзир техничку меру рехабилитације постојећег коловоза на хомогеној деоници ХД 6 и 
потребу за израдом проширења (проширење се изводи само местимично на кратким деоницама 
трасе, не постоји потреба за извођењем проширења на дужим потезима трасе), коловозна 
конструкција на проширењу ће се изводити применом технологије хладног рециклирања на лицу 
места извођењем следећих технолошких активности: 

1. Израда доњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0/63мм у дебљини д=35 цм, 
2. Хладна рециклажа дробљеног каменог агрегата 0/32мм на лицу места у деблјини од д=25цм 

уз додавање ~6% цемента (тачна рецептура се одређује у Претходној мешавини пре 
почетка Извођења радова), 

3. Израда новог битуменизираног носећег слоја  BNS22sA (AC 22 base) са битуменом BIT 50/70, у 
дебљини d=6.0 cm, 

4. Израда новог хабајућег слоја од Асфалт бетона AB11s (AC11 surf) са Полимер модификованим 
битуменом PmB45/80-65 у дебљини d=4.0cm 

 

Прорачун диспозиције 

Коефицијенти замене према стандарду СРПС У.Ц4.015: 

slojevi kolovozne konstrukcije zahtevani uslovi prema SRPS-u konstrukcioni koeficijent ai 

AB11s (AC11 surf) sa PmB 45/80-65 Sb>7.0 kN 0.42 

BNS22sA (AC22 Base) sa BIT 50/70 Sb>8.0 kN 0.38 

Hladna reciklaža na licu mesta sa upotrebom 
cementa kao veziva 

βd7>3.6 MPa 0.20 

Drobljeni Kameni agregat 0/63mm CBRlab> 30% 0.11 

 

Усваја се следећа структура коловозне конструкције са структурним бројем SNstv 

 

 

 

d=4.0 cm Асфалт бетон AB11s (AC11 surf) са полимер модификованим 
битуменом           PmB 45/80-65 

 d=6.0cm 
Битуменизирани носећи слој – BNS22sA (AC22 Base) sa bitumenom 
BIT 50/70 

 d=25.0 cm 

Hladna reciklaža sloja drobljenog kamenog agregata 0/32mm na 
licu mesta u deblјini od d=25cm uz dodavanje ~6% cementa 
napomena 1)

 

(tačna receptura se određuje u Prethodnoj mešavini pre početka 
Izvođenja radova) 

 

 
d=35.0 cm Дробљени камени агрегат 0/63 mm 

Posteljica 
  

SNstv = 12.8 [cm] > SNpot = 12.4 [cm] 

 

napomena 1) Na proširenju se prvo izvodi nevezani noseći sloj od Droblјenog kamenog agregata 0/32mm u dеblјini оd 

d=25cm u zbiјеnоm stаnju, koji se nakon toga postupkom hladnog recikliranja stabilizuje cementom na licu mesta 
istоvrеmеnо sa izvođenjem sloja hladne reciklaže postojećeg kolovoza. 
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4.3.5.12. На хомогеној деоници 7, od km 73+200 do km 73+852, l=0.652 km 

Полазне пројектне претпоставке 

На основу изложених анализа у предходним поглављима, техничка мера рехабилитације коловозне 
конструкције заснива се на следећим чињеницама и захтевима: 

 Постојећи коловоз је у задовољавајућем стању са аспекта носивости коловозне конструкције, 

 Потребно је извршити побољшање функционалних карактеристика: подужне равности, 
оштећеност, способност трења и дубину колотрага. 

 

Техничка мера рехабилитације ће на предметној деоници ће бити извршена на следећи начин: 

1. Стругање постојећих асфалтних слојева за потребе нивелације и изравнања у просечној 
дебљини д=6.0 цм, (максимално дозвољено стругање постојеће коловозне конструкције 
узноси д=8.0цм) 

2. Пре извођења изравнавајућих слојева и нових асфалтних слојева појачања, извршиће се 
санација оштећења постојећег коловоза у износу од ~ 15% површине коловоза поступком 
замене асфалтних слојева(mill and replace) у дебљини од д=6.0 цм са асфалтним слојем: 
битуменизирани носећи слој BNS22sA (AC22 Bаsе) са битуменомBIТ 50/70, 

3. Израда новог битуменизираног носећег слоја  BNS22sA (AC 22 base) са битуменом BIT 50/70, у 
дебљини d=6.0 cm, 

4. Израда новог хабајућег слоја од Асфалт бетона AB11s (AC11 surf) са Полимер модификованим 
битуменом PmB45/80-65 у дебљини d=4.0cm 

 

Усваја се следећа структура коловозне конструкције са структурним бројем SNstv 

 

 d=4.0 cm Асфалт бетон AB11s (AC11 surf) са полимер модификованим битуменом           

PmB 45/80-65 

 d=6.0 cm 
Битуменизирани носећи слој – BNS22sA (AC22 Base) sa bitumenom BIT 

50/70 

Postojeća kolovozna 
konstrukcija 

 

  

Након фрезовања асфалтних слојева постојећег коловоза у 
потребној дебљини само за потребе изравнања 

напомена 1)
, а пре 

извођења изравнавајућих слојева и новог асфалтног слоја 
појачања, извршиће се санација оштећења постојећег коловоза 
у износу од ~ 15% површине коловоза поступком замене 
асфалтних слојева (mill and replace) у деблљини од д=6.0цм са 
асфалтним слојем: битуменизирани носећи слој БНС22сА (АЦ22 
басе) са битуменом БИТ 50/70 

 

 

Напомена 1) Максимално дозволјено стругање постојеће коловозне конструкције износи д=8.0цм 

. 
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4.3.5.13. Hа проширењу на хомогеној деоници 7, od km 73+200 do km 73+852, l=0.652km 

Полазне пројектне претпоставке 

Узимајући у обзир пројектовану техничку меру рехабилитације постојећег коловозана хомогеној 
деоници ХД 7 и потребу за израдом проширења (проширење се изводи само местимично на 
кратким деоницама трасе, не постоји потреба за извођењем проширења на дужим потезима 
трасе), коловозна конструкција на проширењу ће се изводити на следећи начин израдом следећих 
слојева: 

1. Доњи носећи невезани слој од дробљеног каменог агрегата 0/63мм, 
2. Горњи носећи невезани слој од дробљеног каменог агрегата 0/32мм, 
3. Битуменизирани носећи слој – БНС22сА (АЦ 22 Басе) са битуменом БИТ 50/70, 
4. Хабајући слој – АБ11с (АЦ11 Сурф) са Полимер модификованим битуменом ПмБ 45/80-65, 

 
Прорачун диспозиције 

Коефицијенти замене према стандарду СРПС У.Ц4.015: 

slojevi kolovozne konstrukcije zahtevani uslovi prema SRPS-u konstrukcioni koeficijent ai 

AB11 (AC11 Surf) sa BIT 50/70 Sb>7.0 kN 0.42 

BNS22sA (AC22 Base) sa BIT 50/70 Sb>6.0 kN 0.38 

Drobljeni Kameni agregat 0/32mm CBRlab> 80% 0.13 

Drobljeni Kameni agregat 0/63mm CBRlab> 30% 0.11 

 

Усваја се следећа структура коловозне конструкције са структурним бројем SNstv 

 d=4.0 cm Хабајући слој – АБ11с (АЦ11 Сурф) са Полимер модификованим битуменом ПмБ 45/80-65 

Битуменизирани носећи слој – БНС22сА (АЦ22 Басе) са битуменом БИТ 50/70 

Битуменизирани носећи слој – БНС22сА (АЦ22 Басе) са битуменом БИТ 50/70 

Дроблјени камени агрегат 0/32мм 

Дроблјени камени агрегат 0/63мм 

 

 

 d=6.0cm 
Битуменизирани носећи слој – BNS22sA (AC22 Base) sa bitumenom BIT 
50/70 

 d=6.0cm 

Битуменизирани носећи слој – BNS22sA (AC22 Base) sa bitumenom BIT 
50/70 

 d=25 cm Дробљени камени агрегат0/32mm 

 

 

 

d=35 cm Дробљени камени агрегат0/63mm 

Postelјica    

 

 

SNstv = 13.3 [cm]  > SNpot = 12.4 [cm] 
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 4.3.6. Димензионсање техничких мера рехабилитације коловоза 

Димензионисање техничких мера рехабилитације коловоза односно провера трајности ће бити 
извршена само да на хомогеним деоницама где је на основу резултата спроведених прорачуна и 
анализа у претходним поглављима Пројекта: 

 Тачка 3.1 "Прорачун модула слојева коловозне конструкције –"backcalculation" и преосталог 
животног века", 

 Тачка 3.2 "Прорачун ефективних и потребних структурних бројева и провера потребе за 
појачањем", 

закључено да је појачање постојеће коловозне конструкције са аспекта носивости потребно, односно 
само на хомогеним деоницама ХД 1, ХД 2, ХД 3, ХД 4  и ХД 6.  

HOMOGENA DEONICA BROJ 1, OD KM 63+696 DO KM 64+550 
PAVERS version 2.80 - The Premium Pavement Tool – Pavement evaluating and reporting strength design and assessment 

software, Version 2.80, Pavers, Holandija (F.V. Cauwealert, B. Thewessen, V. Stet) 

Project................: Main design for heavy maintenance IB 15 state road,  

     section: Kula (Bačka Toplola) – Vrbas (Savino selo) 

Description............: Pavement rehabilitation (Homogeneous section 1) 

 

BACKCALCULATION: 

LOAD 

Force..................:     50 kN 

Radius.................:  150.0 mm 

 

LAYERS 

Layer       E     v     H  Friction 

   No     MPa     -    mm  (Bisar %) 

    1     879  0.35   200    100 

    2     128  0.35   280    100 

    3     108  0.35 

 

DEFLECTIONS 

X coordinate.......(mm):    -0   200   300   600   900  1200  1500 

Surface modulud...(MPa):   282   153   122    99   103   106   114 

Measured defl......(µm):   661   455   381   234   150   110    82 

Calculated defl....(µm):   660   471   383   224   148   108    86 

 

STRESS AND RESIDUAL LIFE CALCULATION: 

LOAD 

Name.................: 80 kN standard axle 

Degree of Loading....:  100.0 % 

WHEEL 

Force................:   20.0 kN 

Pressure.............:   0.60 MPa 

Radius...............:  103.0 mm 

Equiv. length/width..:  182.6 mm 

WHEEL CONFIGURATION 

Transversal 

Number of wheels.....:      2 

Distance.............:    315 mm 

Longitudinal 

Number of wheels.....:      1 

Distance.............:      0 mm 

 

 

LAYERS 

Layer      E     v     H  Friction 

  No     MPa     -    mm  (Bisar %) 

   1    4390  0.35   100    100 

   2    5100  0.25   250    100 

   3     128  0.35   280    100 

   4     108  0.35 

STRESSES, STRAINS AND DISPLACEMENTS 

X (Load) coordinate..:      0 mm 

Y (Load) coordinate..:      0 mm 

 

 

Layer Depth    Sx    Sy    Sz   ex   ey   ez ux vy  wz          Nf   Damage 

   no    mm   MPa   MPa   MPa µm/m µm/m µm/m mm mm  mm repetitions   factor 

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

    1     0 -0.71 -0.67 -0.60  -60  -49  -27  0 -5 180                      

        100 -0.18 -0.19 -0.39    4    4  -60  0 -2 174     1.89E16 5.29E-17 

    2   100 -0.10 -0.10 -0.39    4    4  -67  0 -2 174                      

        350  0.29  0.25 -0.02   47   34  -30  0  6 166      4.01E6  2.49E-7 

    3   350  0.00  0.00 -0.02   47   34 -126  0  6 166                      

        630  0.00  0.00 -0.01   32   28  -82  0  5 138                      

    4   630  0.00  0.00 -0.01   32   28  -91  0  5 138      2.83E9 3.53E-10 

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

CMR layer Residual Life: 

Nfrepetitions > Tu10 

 

Закључак: На основу резултата спроведених прорачуна установљено је да трајност техничке мере 
рехабилитације, изражена у дозвољеном броју прелаза стандардних осовина од 80kN (Nfrepetitions > Tu,design), са 
аспекта носивости коловоза задовољава будуће есплоатационе услове током пројектног периода. 
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HOMOGENA DEONICA BROJ 2, OD KM 64+550 DO KM 65+120 
PAVERS version 2.80 - The Premium Pavement Tool – Pavement evaluating and reporting strength design 

and assessment software, Version 2.80, Pavers, Holandija (F.V. Cauwealert, B. Thewessen, V. Stet) 

Project................: Main design for heavy maintenance IB 15 state road,  

         section: Kula (Bačka Toplola) – Vrbas (Savino selo) 

Description............: Pavement rehabilitation (Homogeneous section 2) 

 

BACKCALCULATION: 

LOAD 

Force..................:     50 kN 

Radius.................:  150.0 mm 

LAYERS 

Layer       E     v     H  Friction 

   No     MPa     -    mm  (Bisar %) 

    1     861  0.35   180    100 

    2     439  0.25   150    100 

    3     161  0.35   120    100 

    4     171  0.35 

 

DEFLECTIONS 

X coordinate.......(mm):    -0   200   300   600   900  1200  1500 

Surface modulud...(MPa):   407   238   196   169   160   166   172 

Measured defl......(µm):   457   294   238   138    97    70    54 

Calculated defl....(µm):   455   296   236   141    95    70    55 

 

STRESS AND RESIDUAL LIFE CALCULATION: 

LOAD 

Name.................: 80 kN standard axle 

Degree of Loading....:  100.0 % 

WHEEL 

Force................:   20.0 kN 

Pressure.............:   0.60 MPa 

Radius...............:  103.0 mm 

Equiv. length/width..:  182.6 mm 

WHEEL CONFIGURATION 

Transversal 

Number of wheels.....:      2 

Distance.............:    315 mm 

Longitudinal 

Number of wheels.....:      1 

Distance.............:      0 mm 

 

LAYERS 

Layer      E     v     H  Friction 

  No     MPa     -    mm  (Bisar %) 

   1    4390  0.35   220      0 

   2     439  0.25   150    100 

   3     161  0.35   120    100 

   4     171  0.35 

 

STRESSES, STRAINS AND DISPLACEMENTS 

X (Load) coordinate..:      0 mm 

Y (Load) coordinate..:      0 mm 

 

Layer Depth    Sx    Sy    Sz   ex   ey   ez ux vy  wz          Nf  Damage 

   no    mm   MPa   MPa   MPa µm/m µm/m µm/m mm mm  mm repetitions  factor 

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

    1     0 -0.92 -0.84 -0.60  -95  -70    4  0 -9 211                     

        220  0.60  0.50 -0.05  102   70 -100  0 10 197      7.76E7 1.29E-8 

    2   220 -0.06 -0.05 -0.05  -75  -54  -58  0 -9 197                     

        370  0.00  0.00 -0.04   33   19  -92  0  3 185                     

    3   370 -0.01 -0.02 -0.04   33   19 -180  0  3 185                     

        490 -0.01 -0.01 -0.03   39   28 -159  0  5 165                     

    4   490 -0.01 -0.01 -0.03   39   28 -152  0  5 165      3.66E8 2.73E-9 

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

 

Asphalt layers Residual Life: 

Nfrepetitions > Tu10 

 

Закључак: На основу резултата спроведених прорачуна установљено је да трајност техничке мере 
рехабилитације, изражена у дозвољеном броју прелаза стандардних осовина од 80kN (Nfrepetitions > 

Tu,design), са аспекта носивости коловоза задовољава будуће есплоатационе услове током пројектног 
периода. 
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HOMOGENA DEONICA BROJ 3, OD KM 65+120 DO KM 65+850 
PAVERS version 2.80 - The Premium Pavement Tool – Pavement evaluating and reporting strength design 

and assessment software, Version 2.80, Pavers, Holandija (F.V. Cauwealert, B. Thewessen, V. Stet) 

 

Project................: Main design for heavy maintenance IB 15 state road,  

     section: Kula (Bačka Toplola) – Vrbas (Savino selo) 

Description............: Pavement rehabilitation (Homogeneous section 3) 

 

BACKCALCULATION: 

 

LOAD 

Force..................:     50 kN 

Radius.................:  150.0 mm 

LAYERS 

Layer       E     v     H  Friction 

   No     MPa     -    mm  (Bisar %) 

    1    1633  0.35   160    100 

    2      42  0.35   210    100 

    3     118  0.35 

DEFLECTIONS 

X coordinate.......(mm):    -0   200   300   600   900  1200  1500 

Surface modulud...(MPa):   236   116    93    91   109   123   123 

Measured defl......(µm):   789   603   500   255   143    95    76 

Calculated defl....(µm):   786   607   495   256   143    96    75 

 

 

 

STRESS AND RESIDUAL LIFE CALCULATION: 

 

LOAD 

Name.................: 80 kN standard axle 

Degree of Loading....:  100.0 % 

WHEEL 

Force................:   20.0 kN 

Pressure.............:   0.60 MPa 

Radius...............:  103.0 mm 

Equiv. length/width..:  182.6 mm 

WHEEL CONFIGURATION 

Transversal 

Number of wheels.....:      2 

Distance.............:    315 mm 

Longitudinal 

Number of wheels.....:      1 

Distance.............:      0 mm 

LAYERS 

Layer      E     v     H  Friction 

  No     MPa     -    mm  (Bisar %) 

   1    4390  0.35   100    100 

   2    5100  0.25   250    100 

   3     120  0.35 

 

STRESSES, STRAINS AND DISPLACEMENTS 

X (Load) coordinate..:      0 mm 

Y (Load) coordinate..:      0 mm 

 

Layer Depth    Sx    Sy    Sz   ex   ey   ez ux vy  wz          Nf   Damage 

   no    mm   MPa   MPa   MPa µm/m µm/m µm/m mm mm  mm repetitions   factor 

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

    1     0 -0.70 -0.67 -0.60  -59  -49  -27  0 -5 171                      

        100 -0.18 -0.18 -0.39    4    4  -60  0 -2 165     1.34E16 7.47E-17 

    2   100 -0.10 -0.10 -0.39    4    4  -67  0 -2 165                      

        350  0.29  0.24 -0.02   46   34  -30  0  6 157      4.39E6  2.28E-7 

    3   350  0.00  0.00 -0.02   46   34 -132  0  6 157      6.37E8  1.57E-9 

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

Asphalt layers Residual Life: 

Nfrepetitions > Tu10 

 

Закључак: На основу резултата спроведених прорачуна установљено је да трајност техничке мере 
рехабилитације, изражена у дозвољеном броју прелаза стандардних осовина од 80kN (Nfrepetitions > 

Tu,design), са аспекта носивости коловоза задовољава будуће есплоатационе услове током пројектног 
периода. 
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HOMOGENA DEONICA BROJ 4, OD KM 65+850 DO KM 66+900 

 

PAVERS version 2.80 - The Premium Pavement Tool – Pavement evaluating and reporting strength design 

and assessment software, Version 2.80, Pavers, Holandija (F.V. Cauwealert, B. Thewessen, V. Stet) 

 

Project................: Main design for heavy maintenance IB 15 state road,  

     section: Kula (Bačka Toplola) – Vrbas (Savino selo) 

Description............: Pavement rehabilitation (Homogeneous section 4) 

 

BACKCALCULATION: 

LOAD 

Force..................:     50 kN 

Radius.................:  150.0 mm 

LAYERS 

Layer       E     v     H  Friction 

   No     MPa     -    mm  (Bisar %) 

    1     406  0.35   150    100 

    2     219  0.35   420    100 

    3     102  0.35 

DEFLECTIONS 

X coordinate.......(mm):    -0   200   300   600   900  1200  1500 

Surface modulud...(MPa):   238   153   139    88    91   103   119 

Measured defl......(µm):   783   457   334   266   170   113    78 

Calculated defl....(µm):   797   465   352   213   153   117    93 

 

STRESS AND RESIDUAL LIFE CALCULATION: 

 

LOAD 

Name.................: 80 kN standard axle 

Degree of Loading....:  100.0 % 

WHEEL 

Force................:   20.0 kN 

Pressure.............:   0.60 MPa 

Radius...............:  103.0 mm 

Equiv. length/width..:  182.6 mm 

WHEEL CONFIGURATION 

Transversal 

Number of wheels.....:      2 

Distance.............:    315 mm 

Longitudinal 

Number of wheels.....:      1 

Distance.............:      0 mm 

 

LAYERS 

Layer      E     v     H  Friction 

  No     MPa     -    mm  (Bisar %) 

   1    4390  0.35   170      0 

   2     219  0.35   420    100 

   3     161  0.35 

 

STRESSES, STRAINS AND DISPLACEMENTS 

X (Load) coordinate..:      0 mm 

Y (Load) coordinate..:      0 mm 

 

Layer Depth    Sx    Sy    Sz   ex   ey   ez ux  vy  wz          Nf  Damage 

   no    mm   MPa   MPa   MPa µm/m µm/m µm/m mm  mm  mm repetitions  factor 

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

    1     0 -1.15 -1.02 -0.60 -134  -93   37  0 -12 327                     

        170  0.90  0.75 -0.07  152  104 -148  0  13 315      7.04E6 1.42E-7 

    2   170 -0.07 -0.07 -0.07 -113  -87  -94  0 -14 315                     

        590  0.01  0.01 -0.03   81   64 -156  0  11 249                     

    3   590  0.00  0.00 -0.03   81   64 -244  0  11 249      5.45E7 1.84E-8 

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

Asphalt layers Residual Life: 

Nfrepetitions < Tu10 

 

Закључак: На основу резултата спроведених прорачуна установљено је да трајност техничке мере 
рехабилитације, изражена у дозвољеном броју прелаза стандардних осовина од 80kN (Nfrepetitions > 

Tu,design), са аспекта носивости коловоза задовољава будуће есплоатационе услове током пројектног 
периода. 
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HOMOGENA DEONICA BROJ 6, OD KM 70+400 DO KM 73+200 

 

PAVERS version 2.80 - The Premium Pavement Tool – Pavement evaluating and reporting strength design 

and assessment software, Version 2.80, Pavers, Holandija (F.V. Cauwealert, B. Thewessen, V. Stet) 

 

Project................: Main design for heavy maintenance IB 15 state road,  

     section: Kula (Bačka Toplola) – Vrbas (Savino selo) 

Description............: Pavement rehabilitation (Homogeneous section 6) 

 

BACKCALCULATION: 

LOAD 

Force..................:     50 kN 

Radius.................:  150.0 mm 

 

LAYERS 

Layer       E     v     H  Friction 

   No     MPa     -    mm  (Bisar %) 

    1    1089  0.35   160    100 

    2     162  0.35   290    100 

    3     128  0.35 

 

DEFLECTIONS 

X coordinate.......(mm):    -0   200   300   600   900  1200  1500 

Surface modulud...(MPa):   304   183   143    95   109   139   155 

Measured defl......(µm):   612   382   325   246   143    84    60 

Calculated defl....(µm):   612   429   339   187   123    91    72 

 

STRESS AND RESIDUAL LIFE CALCULATION: 

LOAD 

Name.................: 80 kN standard axle 

Degree of Loading....:  100.0 % 

WHEEL 

Force................:   20.0 kN 

Pressure.............:   0.60 MPa 

Radius...............:  103.0 mm 

Equiv. length/width..:  182.6 mm 

WHEEL CONFIGURATION 

Transversal 

Number of wheels.....:      2 

Distance.............:    315 mm 

Longitudinal 

Number of wheels.....:      1 

Distance.............:      0 mm 

 

LAYERS 

Layer      E     v     H  Friction 

  No     MPa     -    mm  (Bisar %) 

   1    4390  0.35   100    100 

   2    5100  0.25   250    100 

   3     162  0.35   290    100 

   4     128  0.35 

 

STRESSES, STRAINS AND DISPLACEMENTS 

X (Load) coordinate..:      0 mm 

Y (Load) coordinate..:      0 mm 

 

Layer Depth    Sx    Sy    Sz   ex   ey   ez ux vy  wz          Nf   Damage 

   no    mm   MPa   MPa   MPa µm/m µm/m µm/m mm mm  mm repetitions   factor 

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

    1     0 -0.69 -0.66 -0.60  -57  -47  -29  0 -5 161                      

        100 -0.18 -0.18 -0.39    5    5  -61  0 -2 154     6.08E15 1.64E-16 

    2   100 -0.10 -0.10 -0.39    5    5  -68  0 -2 154                      

        350  0.28  0.23 -0.02   44   32  -29  0  5 146      5.22E6  1.92E-7 

    3   350  0.00  0.00 -0.02   44   32 -115  0  5 146                      

        640  0.00  0.00 -0.01   30   26  -72  0  4 120                      

    4   640  0.00  0.00 -0.01   30   26  -83  0  4 120      4.03E9 2.48E-10 

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

CMR layer Residual Life: 

Nfrepetitions > Tu10 

 

Закључак: На основу резултата спроведених прорачуна установљено је да трајност техничке мере 
рехабилитације, изражена у дозвољеном броју прелаза стандардних осовина од 80kN (Nfrepetitions > 

Tu,design), са аспекта носивости коловоза задовољава будуће есплоатационе услове током пројектног 
периода. 
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 4.3.7. Пројектна решења 

Нa слeдeћим сликама дaт je прикaз прojeктних рeшeњa, односно техничких мера рехабилитације 
кoлoвoзнe кoнструкциje путa зa прojeктoм aнaлизирaнo aктуeлнo постојеће стaњe кoлoвoзнe 
кoнструкциje и eксплoaтaциoнe услoвe у прojeктнoм пeриoду oд 10 гoдинa. 

Техничка мера рехабилитације коловозне конструкције на хомогеној деоници ХД 1 (од км 63+696 
до км 64+550), хомогеној деоници ХД 4 (од км 65+850 до км 66+900), и хомогеној деоници ХД 6 (од 
км 70+400 до км 73+200): 

 

 

 

d=4.0 cm Асфалт бетон AB11s (AC11 surf) са полимер модификованим 
битуменом PmB 45/80-65 

 d=6.0cm 
Битуменизирани носећи слој– BNS22sA (AC22 Base) sa 
битуменом BIT 50/70 

 d=25.0 cm 

Хладна рециклажа постојеће коловозне конструкције на лицу 
места у дебљини од д=25цм уз додавање ~6% цемента и ~40% 
дробљеног каменог агрегата 0/32мм  

(На површину постојећег коловоза се прво наноси слој дробљеног 
каменог агрегата 0/32мм у просечној дебљини од 10цм у збијеном 
стању, након тога се изводи слој Хладне рециклаже (рециклира се 
дебљина од око 15цм постојећих асфалтних слојева и дебљина од 
око 10цм слоја новог дробљеног каменог агрегата 0/32мм, тачна 
рецептура се одређује у Претходној мешавини пре почетка 
Извођења радова)) 

 Postojeća kolovozna 
konstrukcija 

 

 

  

 

Пројектована коловозна конструкција на проширењу хомогеној деоници ХД 1 (од км 63+696 до км 
64+550), хомогеној деоници ХД 4 (од км 65+850 до км 66+900) и хомогеној деоници ХД 6 (од км 
70+400 до км 73+200): 

 

 

 

d=4.0 cm Асфалт бетон AB11s (AC11 surf) са полимер модификованим 
битуменом PmB 45/80-65 

 d=6.0cm 
Битуменизирани носећи слој– BNS22sA (AC22 Base) sa 
битуменом BIT 50/70 

 d=25.0 cm 

Хладна рециклажа постојеће коловозне конструкције на лицу 
места у дебљини од д=25цм уз додавање ~6% цемента 
napomena 1) 

(тачна рецептура се одређује у Претходној мешавини пре 
почетка Извођења радова) 

 

 

 
d=35.0 cm Дробљени камени агрегат 0/63mm 

Posteljica   

 

napomena 1) На проширењу се прво изводи невезани носећи слој од Дроблјеног каменог агрегата 0/32мм у 

деблјини од д=25цм у збијеном стању, који се након тога поступком хладног рециклирања стабилизује 
цементом на лицу места истовремено са извођењем слоја хладне рециклаже постојећег коловоза. 
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Техничка мера рехабилитације коловозне конструкције на хомогеној деоници ХД 2 (од км 64+550 
до км 65+120): 

 

 d=4.0 cm Хабајући слој – AB11s (AC11 surf) са Полимер модификованим битуменом ПмБ 45/80-65 (асфалтни слој 

појачања) 
Напомена 1) 

Битуменизирани носећи слој – БНС22сА (АЦ22 Басе) са битуменом БИТ 50/70  

Након фрезовања асфалтних слојева постојећег коловоза у потребној дебљини само за потребе 
изравнања напомена 1), а пре извођења изравнавајућих слојева и новог асфалтног слоја појачања, 
извршиће се санација оштећења постојећег коловоза у износу од ~ 15% површине коловоза 
поступком замене асфалтних слојева (милл анд реплаце) у деблјини од д=6.0цм са асфалтним 
слојем: битуменизирани носећи слој БНС22сА (АЦ22 басе) са битуменом БИТ 50/70 

 

 

 d=8.0 cm 
Битуменизирани носећи слој– BNS22sA (AC22 Base) sa битуменом 

BIT 50/70 

Postojeća kolovozna 
konstrukcija 

 

  

Након фрезовања асфалтних слојева постојећег коловоза у 
потребној дебљини само за потребе изравнања 

напомена 1)
, а пре 

извођења изравнавајућих слојева и новог асфалтног слоја 
појачања, извршиће се санација оштећења постојећег коловоза 
у износу од ~ 15% површине коловоза поступком замене 
асфалтних слојева (mill and replace) у деблљини од д=6.0цм са 
асфалтним слојем: битуменизирани носећи слој BNS22sA (AC22 
base) са битуменом БИТ 50/70 

 

Напомена 1) Максимално дозволјено стругање постојеће коловозне конструкције износи д=8.0цм. 

 

Пројектована коловозна конструкција на проширењу на хомогеној деоници ХД 2 (од км 64+550 до 
км 65+120): 

 

 d=4.0 cm Асфалт бетон AB11s (AC11 surf) са полимер модификованим 
битуменом PmB 45/80-65 

 d=8.0cm Битуменизирани носећи слој– BNS22sA (AC22 Base) sa битуменом 
BIT 50/70 

 d=6.0cm 
Битуменизирани носећи слој– BNS22sA (AC22 Base) sa битуменом 
BIT 50/70 

 d=25 cm Дробљени камени агрегат 0/32mm 

 

 

 

d=35 cm Дробљени камени агрегат 0/63mm 

Postelјica    
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Пројктована коловозна конструкција на хомогеној деоници ХД 3 (од км 65+120 до км 65+850): 

 

 

 

d=4.0 cm Асфалт бетон AB11s (AC11 surf) са полимер модификованим 
битуменом PmB 45/80-65 

 d=6.0cm 
Битуменизирани носећи слој– BNS22sA (AC22 Base) sa 
битуменом BIT 50/70 

 d=25.0 cm 

Хладна рециклажа Дробљеног каменог агрегата 0/32 мм и на 
лицу места у деблјини од д=25цм уз додавање ~6% цемента 
и ~50% Струганог асфалта из постојећег коловоза 

Напомена 1)
 

(На површину слоја од Дробљеног каменог агрегата 0/63 мм се 
прво наноси слој од мешавине Дробљеног каменог агрегата 
0/32мм и Струганог асфалта из постојећег коловоза у дебљини од 
25цм у збијеном стању (приближни однос материјала у мешавини 
је 50% ДКА 0/32мм и 50% РАП), након тога се изводи слој Хладне 
рециклаже на лицу места (тачна рецептура се одређује у 
Претходној мешавини пре почетка Извођења радова) 

 

 

d=35.0 cm Дробљени камени агрегат 0/63 mm  

Posteljica   

 

Напомена 1) 
Приликом рушења постојећег коловоза потребно је извршити стругање постојећих асфалтних 

слојева и њихово селективно одлагање на привремену депонију у близини градилишта како би се тај 
стругани асфалт – РАП употребио за израду слоја Хладне рециклаже. Слој Хладне рециклаже на лицу места 
ће садржати око 50% РАП-а  и око 50% Дробљеног каменог агрегата 0/32мм, тачна рецептура се одређује у 
Претходној мешавини пре почетка Извођења радова. 

 

Техничка мера рехабилитације коловозне конструкције на хомогеној деоници ХД 5 (од км 66+900 
до км 70+400) и хомогеној деоници ХД 7 (од км 73+200 до км 73+852): 

 d=4.0 cm Хабајући слој – AB11s (AC11 surf) са Полимер модификованим 

битуменом ПмБ 45/80-65 (асфалтни слој појачања) 
Напомена 2) 

 d=6.0 cm 
Битуменизирани носећи слој– BNS22sA (AC22 Base) sa битуменом 

BIT 50/70 

Postojeća kolovozna 
konstrukcija 

 

 
 

Након фрезовања асфалтних слојева постојећег коловоза у 
потребној дебљини само за потребе изравнања напомена 1), а 
пре извођења изравнавајућих слојева и новог асфалтног 
слоја појачања, извршиће се санација оштећења 
постојећег коловоза у износу од ~ 15% површине коловоза 
поступком замене асфалтних слојева(mill and replace) у 
деблјини од д=6.0цм са асфалтним слојем: 
битуменизирани носећи sloj BNS22sA (AC22 bаsе) sa 
bitumеnоm BIТ 50/70 

 

Напомена 2) Максимално дозволјено стругање постојеће коловозне конструкције износи д=8.0цм. 
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Пројектована коловозна конструкција проширењу на хомогеној деоници ХД 5 (од км 66+900 до км 
70+400) и хомогеној деоници ХД 7 (од км 73+200 до км 73+852): 

 d=4.0 cm Хабајући слој – AB11s (AC11 surf) са Полимер модификованим 
битуменом PmB 

45/80-65 

 

 d=6.0cm Битуменизирани носећи слој– BNS22sA (AC22 Base) sa битуменом 
BIT 50/70 

 d=6.0cm 
Битуменизирани носећи слој– BNS22sA (AC22 Base) sa битуменом 
BIT 50/70 

 d=25 cm Дробљени камени агрегат 0/32mm 

 

 

 

d=35 cm Дробљени камени агрегат 0/63mm 

Postelјica    

 

 

 4.3.8. Пројектна решења коловозних конструкција ван постојећег коловоза 

Пројектована коловозна конструкција на паркингу за путничка возила: 

 

 

 

d=4.0 cm Асфалт бетон AB11s (AC11 surf) sa BIT 50/70  

 d=6.0cm Битуменизирани носећи слој – BNS22sA (AC22 Base) 
sa bitumenom BIT 50/70 

 

 d=20 cm Дробљени камени агрегат 0/32mm 

 

 

 

 

 

d=20 cm Дробљени камени агрегат 0/63mm  

Postelјica 

 

   

 

Пројектована коловозна конструкција на пешачким стазама: 

 

 

 

d=5.0 cm Асфалт бетон AB11 (AC11 surf) sa BIT 50/70  

 d=30.0 cm Дробљени камени агрегат 0/32mm 

 

 

Postelјica 
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Пројектована коловозна конструкција на BUS stajaliштима: 

 

 

 

d=4.0 cm Асфалт бетон AB11s (AC11 surf) са полимер модификованим 
битуменом PmB 45/80-65 

 d=6.0cm Битуменизирани носећи слој– BNS22sA (AC22 Base) sa битуменом 
BIT 50/70 

 d=6.0cm Битуменизирани носећи слој– BNS22sA (AC22 Base) sa битуменом 
BIT 50/70 

 d=25 cm Дробљени камени агрегат 0/32mm 

 

 

 

d=35 cm Дробљени камени агрегат 0/63mm 

Postelјica    

 

Пројектована коловозна конструкција на атарским путевима (ленијама): 

 

 

 

d=7.0 cm Асфалт бетон AB16 (AC16 base) sa BIT 50/70  

 d=30.0 cm Дробљени камени агрегат 0/32mm 

 

 

Postelјica 
   

 

 

Пројектована коловозна конструкција на мостовимa 

 

 

 

d=4.0 cm Асфалт бетон AB11s (AC11 surf) sa PmB 45/80-65 

 d=4.0cm Асфалт бетон AB11s (AC11 surf) sa BIT 50/70 

 d=4.0 mm трака од полимер модификованог битумена ПП 
(Полипропилен) 

 d=4.0 mm трака од полимер модификованог битумена SBS  

betonska konstrukcija 

mosta 
 

пре постављања хидроизолације потребно је опрати 
бетонску конструкцију моста водом под високим притиском 
и извршити премазивање двокомпонентним епоxи премазом 
у количини 400 gr/m

2 

 

Напомена: Приказана пројектована коловозна конструкција на мостовима се односи на случај да се врши 
комплетно уклањање постојећих асфалтних слојева и постојеће хидроизолације на мосту. У случају да се појави 
само потреба за заменом једног асфалтног слоја дetalji ће бити накнадно третирани у Главном пројекту 
коловозне конструкције након што се усвоје Прелиминарна решења за рехабилитацију мостова од стране 
вршиоца Tехничке контроле за конструкције. 
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Изравнавајући слојеви: 

Код извођења радова на рехабилитацији постојећег коловоза, искључиво у складу са нивелационим 
потребама, планира се извођење изравнавајућих слојева према следећем: 

• Асфалт бетон AB 11 sа BIТ50/70 у дебљини d= od 2 do 5 cm, 

• Асфалт бетон AB 16 sа BIТ50/70 у дебљини d= od 3 do 7 cm, 

• Битуменизирани носећи слој BNS22A sа BIТ50/70 у дебљини d= od 4 do 10 cm, 

• Дробљени камени агрегат 0/32 mm у дебљини d= od 10 do 30 cm. 

 
 
 

 4.3.9. Опис технологије извођења радова  

Опис технологије извођења радова са посебним освртом на радне димензије механизације, број 
пролаза и преклопе по саобраћајним тракама, ограничења у кривинама малих радијуса, променљиве 
ширине коловоза у кривинама малих радијуса, поделу на радне секције и сл. 

Машине које су најчешће доступне на нашем и регионалном тржишту углавном поседују радну 
ширину од 2.4м (укупна ширина машине 2.75м, укупна дужина машине 9.05м), међутим 
пројектованим решењем се свакако омогућује употреба машина које поседују и другачије радне 
ширине.  

Преклоп трака за извођење хладног рециклирања ће се прилагодити условима који су неопходни за 
одвијање саобраћаја током извођења радова у Пројекту привремене регулације саобраћаја за време 
извођења радова. 

Преклоп који се израђује унутар траке која је затворена за саобраћај се повећава или смањује у 
функцији од ширине траке која је затворена за саобраћај.  

Пуна ширина траке која је затворена за саобраћај се рециклира – стабилизује у два пролаза, јер ће 
она у сваком случају бити шира од на пример 2.4м. Препоручују се дужине трака од 100м за суседне 
пролазе унутар затворене траке за саобраћај, како би се обезбедио услов да се преклоп израђује у 
свежој мешавини. Додатни дробљени камени агрегат и везиво се наносе односно распростиру одмах 
у пуној ширини траке која је затворена за саобраћај. Узимајући у обзир да овакве машине поседују 
нормалну радну брзину од 7,0 м/минут, овим ће се испунити услов да се свеж преклоп изради у 
оквиру од ~30 минута (максимално сат времена до очвршћавања везива).  

Минимална ширина преклопа износи 15цм, за преклоп свежа – очврсла мешавина. У случају израде 
преклопа за свежу – очврслу мешавину цемент се распростире односно додаје и на део слоја који је 
већ стабилизован – рециклиран.  

Овакав тип механизације је прилагођен извођењу радова на путној мрежи са оштријим радијусима 
кривина, али ће проходност машине свакако бити проверена приликом израде Главног грађевинског 
пројекта и Пројекта привремене регулације саобраћаја за време извођења радова. 

 

 4.3.10. План одвијања радова са хладном рециклажом 

Приликом израде коловозне конструкције поступком хладне рециклаже, биће примењен следећи 
план рада: 

1. Хладна рециклажа ће се обављати у сегментима просечне дужине 500m (зависно од 

конфигурације терена и објеката на деоници пута), у ширини једне саобраћајне траке, док ће 

се другом наизменично одвијати саобраћај (прилог 5.4.1). 

2. Машина за хладну рециклажу ће сваким пољем проћи 2 пута (под пољем се подразумева 

површина у ширини једне саобраћајне траке и оквирне дужине од 500m). 
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3. Наизменични саобраћај ће се управљати светлосним сигналима, према пројекту привремене 

сигнализације. 

4. На дужини предметне деонице од 10,156 km, коловоз ће се поделити на 40 поља, према 

табели датој у прилогу 5.4.2. 

5. Предвиђено је да радови трају минимум 46 дана. 

6. Због технологије израде хладне рециклаже и БНС застора, свако поље ће бити обележено 

саобраћајном сигнализацијом у трајању од 3 дана. 

7. Првог дана обележава се поље број 1 (табеларна скица у прилогу 5.4.2) и врши се процес 

хладне рециклаже. По завршетку радова у трајању од око 8 часова, рециклирана смеша 

мирује преостали део првог дана и цео други дан, док се трећег дана изводи БНС застор 

(израда у трајању од око 5 часова) који стоји под привременом сигнализацијом до краја дана. 

На крају трећег дана (или почетку четвртог) уклања се привремена саобраћајна 

сигнализација. 

8. Поље 2 се прескаче. 

9. Другог дана машина за хладну рециклажу ради на пољу 3 и понавља се тродневна процедура 

из тачке 7. 

10. Поље 4 се прескаче. 

11. Трећег дана машина за хладну рециклажу ради на пољу 5 и понавља се тродневна процедура 

из тачке 7. 

12. Поље 6 се прескаче. 

13. Четвртог дана, машина за хладну рециклажу ради на пољу 7 и понавља се тродневна 

процедура из тачке 7. Са поља 1 је уклоњена привремена саобраћајна сигнализација и 

саобраћај се одвија по застору од БНС-а. 

14. Привремена саобраћајна сигнализација ће од трећег дана бити истовремено постављена на 3 

поља. 

 
 

4.4. ОДВОДЊАВАЊЕ 

Деоница предметног пута пружа се дуж канала ХС Дунав-Тиса-Дунав (ДТД) или укршта са њима на 
неколико места, као и са бројним другим мелиорационим каналима који су наведени у Претходним 
условима издатим од стране ЈВП ''Воде Војводине'' Нови Сад (I-703/9-17). 

Предметна мрежа мелиорационих канала и канали ХС ДТД представљају главне реципијенте за 
читаво предметно подручје. 

Предметни државни пут се на деоници Кула-Врбас укршта са следећим каналима: 

Ред.бр. Назив канала Стационажа канала Стационажа пута 

1 I-61 10+970 ~63+735 

2 I-61 6+930 ~66+925 

3 ДТД 12+350 ~67+435 

4 I-64 6+010 ~67+510 

5 КС-III 0+756 ~72+735 

 

Претходним условима ЈВП ''Воде Војводине'' дефинисано је да се условно чисте атмосферске воде, 
које одговарају II класи воде, могу се без пречишћавања, путем уређених испуста испуштати у канал, 
мелиоративне канале, потоке и друге водотокове, при чему је квалитет вода дефинисан Уредбом о 
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граничним вредностима емисије (ГВЕ) загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање 
(''Сл.Гласник РС'', бр. 67/11, 48/12 и 1/16). 

Такође, истим Претходним условима дефинисано је да се за атмосферске воде са запрљаних и 
зауљених површина (саобраћајне површине, манипулативне површине, паркинг простор и сл.) 
морају предвидети одговарајући контролисани прихват и третман на објекту за примарно 
пречишћавање пре испуштања у реципијент, како би квалитет ефлуента (пречишћене воде) 
одговарао II класи по Уредби о класификацији вода (''Сл.Гласник СРС'', бр. 5/68) и био у складу са 
граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање 
(''Сл.Гласник РС'', бр. 67/11, 48/12 и 1/16). Површине са којих се скупљају зауљене атмосферске воде 
морају бити водонепропусне. 

Поред претходно поменутих Уредби, важно је напоменути да је у Р.Србији на снази и Уредба о 
граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и 
роковима за њихово достизање (''Сл.Гласник РС'', бр. 50/2012). 

Будући да је Претходним условима ЈВП Воде Војводине дефинисано да се приликом испуштања 
загађујућих материја у водотокове не смеју прекорачити вредности које су уредбама дефинисане за II 
класу, важно је истаћи да су воде II класе, воде које су подесне за купање, рекреацију и спортове на 
води, за гајење мање племенитих врста риба (ципринида), као и воде које се уз нормалне методе 
обраде (коагулација, филтрација и дезинфекција) могу употребљавати за снабдевање насеља водом 
за пиће и у прехрамбеној индустрији. 

Поред услова који су дефинисани у оквиру Претходних услова ЈВП ''Воде Војводине'', одређени 
захтеви везано за одводњавање атмосферских вода са коловоза предметног државног пута али и 
других саобраћајница у окружењу, дефинисани су и у оквиру урбанистичко-планске документације за 
Општине Кула, Врбас и Србобран.  

У оквиру анализираних урбанистичко-планских докумената, строга ограничења у погледу захтева 
који се односе на контролисано прикупљање и пречишћавање атмосферских вода са коловоза 
саобраћајница, дефинисана су у зонама водозахвата(водоизворишта). Међутим, будући да деоницa 
државног пута којa je предмет овог пројекта нигде ниje у контакту са зонама заштите водоизворишта 
насељених места Кула и Врбас, то значи да у том погледу не постоје посебна ограничења за 
дефинисање пројектних решења. 

Пројектовани систем одводњавања условљен је теренским карактеристикама, просторним и 
урбаним ограничењима, Претходним условима издатим од стране ЈВП ''Воде Војводине'', као и 
другим захтевима диктираним од стране локалне самоуправе.  

Дуж трасе предметног државног пута разликује се неколико типских решења система одводњавања, 
и то: 

 

 4.4.1. ''Затворени'' систем одводњавања 

У насељеним деловима деонице пројектован је затворени систем одводњавања који чине колектор 
атмосферске канализације са припадајућим шахтовима кружног попречног пресека унутрашњег 

пречника  1000мм, сливници и сливничке везе, као и бетонске каналете  сегментног типа.  

Где год је било могуће предвиђено је да су сливничке решетке постављане ван проточног дела 
коловоза. 
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Слика бр. 5.4.1 – Детаљ сливника ван коловоза 

 

Постојећи ''затворени'' систем одводњавања у насељеним срединама – са одвођењем 
атмосферских вода са коловоза путем подужних и попречних нагиба ка сливницима и шахтовима, а 
затим путем постојеће атмосферске канализације ка неком од реципијената, мелиорационих канала. 

Овакав систем предвиђен је: 

- од Км~64+700 до Км~65+800 (центар Куле). У складу са чланом 19. Уредбе о граничним 
вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Сл. 
Гласник РС“,бр. 67/2011,48/2012 и 1/2016), обавеза Општине Кула је да изгради постројење за 
пречишћавање отпадних вода најкасније до 31.12.2040. 

 
Новопројектовани ''затворени'' систем одводњавања у насељеним срединама – такође са 
одвођењем атмосферских вода са коловоза путем подужних и попречних нагиба ка сливницима, 
шахтовима и колекторима. Разлика у односу на претходно поменути систем је што се ради о 
новопројектованим сeпaратним системима одвођења прикупљених атмосферских вода са коловоза 
при чему би се пре испуштања у реципијент воде пречистиле пропуштањем кроз одговарајуће 
сепраторе масти и уља а пре изливања у реципијент. Односно, изградња одговарајућих сепаратора 
масти и уља би биле предмет предвиђених радова на појачаном одржавању предметног државног 
пута. 

Овакав систем предвиђен је: 

- од Км~63+734 до Км~64+700 (од укрштаја са надвожњаком на почетку деонице па до 
постојећег затвореног система одводњавања у центру Куле). Предвиђени систем 
одводњавања на овом потезу је опциони и може бити реализован само у сарадњи између 
Клијента (ЈП Путеви Србије) и локалне самоуправе (Општина Кула), будући да је за примену 
таквог система неопходно прикупљене воде цевном канализацијом водити кроз попречне 
улице Доситеја Обрадовића и Бранка Радичевића ка мелиорационом каналу I-61. 
Предвиђени систем одводњавања на овом потезу је условљен захтевом локалне самоуправе 
и анализе безбедности саобраћаја да се дуж државног пута воде бициклистичкке стазе које 
могу бити реализоване само уколико се постојећи отворени путни јаркови замене 
затвореним системом цевне канализације. 

- Од Км~66+925 до Км~67+300 (од укрштаја са зацевљеним каналом I-61 до почетка навоза на 
мост преко канала ДТД). На овом потезу затворени систем одводњавања условљен је 
паралелним пружањем мелиорационог канала I-61, односно захтевом Претхоних услова ЈВП 
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''Вода Војводине'' којим се не дозвољава директно изливање запрљаних вода са коловоза без 
претходног третмана и пречишћавања. На мосту преко канала ДТД пројектован је `затворени` 
систем атм.канализације.Тачан положај сепаратора биће одређен у Главном пројекту.

- oд Км~72+733 до Км~73+501 (од укрштаја са зацевљеним каналом КС-III до укрштаја са 

магистралном железничком пругом Београд-Суботица). Неопходност примене таквог система 
на овом потезу је последица веома лоших услова одводњавања на предметном потезу и са 
друге стране могућности које пружа постојећи зацевљени водопривредни канал. Нарочито 
лоши услови одводњавања на овом потезу налазе се од Км~73+230 (почетак стамбеног дела 
Врбаса са десне стране) до Км~73+501 (укрштај са магистралном пругом) где се све 
атмосферске воде са коловоза сливају у постојећи бетонски канал дуж тротоара а који је 
нивелетески знатно нижи од пута и околног терена, односно без могућности да се воде даље 
одводе ка неком реципијенту. 

Карактеристике затвореног система одводњавања су : 

- сливници су повезани преко АБ шахтова или фазонских комада са колектором атмосферске 

канализације 
- колектор  и АБ шахтови су постављени испод пешачке или бициклистичке стазе, а уколико је 

то могуће поставља се изван њих, у зеленом појасу 
- атмосферска вода се одводи у постојеће реципијенте  чија функција се континуирано обавља 

Пречник колектора биће одређен након  усвајања нивелационог решења када се тачно буду 
одредили висински односи ,попречни и подужни падови и остали елементи саобраћајнице. 
Реципијент на овом делу је канал I-61. Тачан положај сепаратора биће одређен у Главном пројекту.

Сл.  Детаљ везе  сливник- ревизиони шахт 
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Сл.  Детаљ везе  сливник- колектор 
 

 

 

 

Новопројектовани ''затворени'' систем одводњавања на укрштајима са мелиорационим каналима 
и каналом ДТД. Услед захтева ЈВП ''Воде Војводине'' којим се забрањује директно испуштање 
запрљаних вода са коловоза пута у мелиорационе канале, на укрштајима  са њима предвиђено је да 
се воде са коловоза прикупе из ивичњаке и подужно воде ка корубама којима ће се низ косину 
насипа спустити ка бетонским каналима који гравитирају ка мелиорационом каналу. Пре испуштања 
у мелиорационе канале прикупљене воде ће се пречистити кроз одговарајући сепаратор масти и 
уља. Овакав систем предвиђен је орјентационо на дужинама 100-150м пре и после укрштаја са 
мелиорационим каналом а тачне дужине биће утврђене детаљном разрадом пројекта.  

Укрштаји на којима је предвиђен такав систем одводњава су: 

- укрштај са каналом ДТД и I-64 на изласку из Куле (Км~67+435 и Км~67+510),  
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Детаљ излива преко бетонских коруба 

 4.4.2. ''Отворени'' систем одводњавања 

''Отворени'' систем одводњавања  са одвођењем атмосферских вода са коловоза путем подужних и 
попречних нагиба преко банкина и косина трупа пута у самупијајуће отворене јаркове у којима се 
вода инфилтрира у тло или испарава у ваздух. Овакво решење примењено је на свим поддеоницама 
на којима такав систем одводњавања фигурира и у оквиру постојећег стања, и на којима не постоје 
просторна или урбана сметње/ограничења за такав вид одводњавања, и то како ван насељених 
средина, тако и на проласку државног пута у насељу. 

Важно је напоменути да иако се у оквиру важеће урбанистичко-планске документације наводи да 
систем одводњавања саобраћајница у насељеним срединама Куле и Врбаса чини мрежа затворене 
атмосферске канализације и отворених путних јаркова који сви гравитирају ка мрежи мелиорационих 
канала, ово се ипак не може прихватити као тачна информација јер је мрежа отворених јаркова 
увелико девастирана(затрпана, прекинута и сл.). Ова чињеница је од посебне важности за правилно 
димензионисање и дефинисање пројектних решења система одводњавања трупа и коловоза пута а 
потврђена је записницима са састанака са представницима ЈКП ''Комуналац'' које газдује овим 
системима у Кули и Врбасу .
Постојећи отворени канали се профилишу, тачна нивелација биће дата у Главном пројекту, након 
дефинисања нивелације предметног подручија. Пре улива у канал I-61, уграђује се сепаратор 
нафтних деривата.Тачан положај сепаратора одредиће се у Главном пројекту.
`Отворени` систем одводњавања јавља се код км. 65+800 до км.66+880.

 4.4.3. Димензионисање елемената одводњавања 

Елементи одводњавања саобраћајнице (дозвољено плављење коловоза ,висина атмосферске воде 
уз ивичњак или у риголу,пречници цевовода атмосферске канализације,димензије отворених канала, 
распоред сливника, места коруба) одређују се у односу на падавине кратког трајања ,јаког 
интензитета,повратног периода од 5 или 10 година (ако је рачунска брзина v=80km/h,povratni period 

je 10 godina, a ako je v80km/h,period je 5 god.) година. У ту сврху коришћени су подаци са 
метеоролошке станице Римски Шанчеви  из метеоролошког извештаја РХМЗ-а о интензитетима киша 
кратког трајања (ITP криве). 

У зависности од дела трасе саобраћајнице и  њеног карактеристичног попречног профила разликују 
се одређени типови одводњавања, али суштина је у следећем: 



 

 

Главни пројекат појачаног одржавања државног пута IБ15, деоница: Кула (Бачка Топола) - Врбас (Савино Село)            145 
 

- сливници су повезани преко АБ шахтова или фазонских комада са колектором атмосферске 
канализације 

- колектор  и АБ шахтови су постављени испод пешачке или бициклистичке стазе, а уколико је 
то могуће поставља се изван њих 

- колектор атмосферске канализације води атмосферску воду до уливних шахтова путних 
пропуста који су постављени попречно у односу на саобраћајницу 

- атмосферска вода се одводи у постојеће реципијенте  чија функција се континуирано обавља 
 

Пречник колектора биће одређен након  усвајања нивелационог решења када се тачно буду 
одредили висински односи ,попречни и подужни падови и остали елементи саобраћајнице. 

 

У издатим претходним условима ЈВП „Воде Војводине“ нису наведени протицаји који су меродавни 
за евентуалну проверу пропусне моћи. У питању је контролисани режим хидросистема ДТД и 
протицаји у каналима саставни су део много ширег система, наго што је путни појас предметне 
саобраћајнице. 

Атмосферска вода са коловоза је само један мањи део укупног протицаја кроз канале и пропусте. 

Уколико пројектант буде располагао са меродавним подацима, они ће бити имплементирани у 
Главни пројекат. Прилажемо издате претходне услове ЈВП „Воде Војводине“. 

 
 

4.5. ОБЈЕКТИ 

 4.5.1. Пропусти 

На предметној деоници пута, Деоница 1: Кула – Врбас, стационажа km 63+696 – km 73+852, налази се 
три пропуста: 

1. km 66+947,15  цевасти пропуст Ø200cm 

2. km 67+510,20  засведени 4,0*2,0m 

3. km 72+733,10  цевасти пропуст Ø200cm 

Обзириром да се са планираним радовима појачаног одржавања пута не угрожава носивост и 
функционалност пропуста као и да се саобраћајни профил на месту пропуста не проширује, не 
планирају се никакви конструктивни радови на самим објектима, нити на уливним/изливним 
грађевинама. Радови се ограничавају само на чишћење и уређење уливних/изливних глава и на 
површинске заштитне премазе бетонских површина. Детаљан извештај постојећег стања сваког 
пропуста је дато у Прилогу бр.5.1. 

 

 4.5.2. МОСТОВИ 

Напомена која се односи на све мостове: 

За потребе израде Главног пројекта појачаног одржавања прикупљени су подаци обиласком и 
снимањем мостова на терену. На лицу места су утврђене димензије конструктивних елемента 
непосредним мерењем, и то на свим елементима који су били доступни под уобичајеним условима. 
За поједине делове конструкције неке мере су претпостављене.  

Из напред наведеног разлога, извођач радова је дужан да на свим местима која нису била доступна 
током прегледа мостова, изврши контролна мерења и упореди их са димензијама које су дате у 
пројекту, а у случају да постоје знатнија одступања, потребно је о томе обавестити пројектанта ради 
прилагођавања пројекта ситуацији на терену.  
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Такође је обавеза  извођача радова, да у договору са корисницима инсталација и уз њихово учешће, 
изврши привремено измештање водова током извођења радова, а да након тога инсталације постави 
у предвиђене коридоре у пешачким стазама у складу са условима надлежног јавног предузећа. 

Извршено је геодетско снимање сваког моста, трасе пута испред и иза моста, као и корита реке/пута 
у зони моста.  

Основна документација није била доступна у архиви ЈП „Путеви Србије“.  Из Базе података за мостове 
добијени су Инвентарски листови  уз приложену графичку документацију за све мостове. 

 

- Мост на km 63+759.62: Није пронађена основна документација. По изгледу моста и  
саставу носеће конструкције, претпоставља се  да је пројекат урађен  у " Преднапрегнутом 
бетону" из Београда, а да је производњу и монтажу  извела "Хидроградња" Чачак. 

 

- Мост на km 67+437.51: Није пронађена основна документација. Према подацима из базе 
података мост је изграђен 1942. године. За анализу постојећег стања је коришћена 
брошура  ГП Мостоградња за поправке моста изведене кроз радове одржавања   2013.  
године. 
 

Графички прилози - попречни пресеци за новопројектовано стање,  за сваки мост појединачно дати 
су у Прилогу 5.2.-Прилог постојећег стања и планираних радова на мостовима. 

 

 

4.5.2.1. МОСТ ПРЕКО ВОДОПРИВРЕДНОГ КАНАЛА на km63+759,62 

 

 

Предлог мера за поправку моста 

После прегледа моста од стране пројектанта  средином јуна 2017год.,  на мосту су отпочели  радови 
на рехабилитацији моста према елаборату ГП Мостоградња  из Београда. 

Саобраћај на мосту је привремено регулисан према решењу издатом 20.06.2017год. од стране 
Министарства грађевине а радови ће се извршавати према Елаборату  радова редовног одржавања 
израђеном у ГП Мостоградња. 

Овим прелиминарним решењем биће приказано само постојеће стање моста  и приказ радова према 
претходно споменутом Елаборату . 
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Графички прилог- попречни пресеци за постојеће и за новопројектовано стање дати су у Прилогу 
5.2.1.  

 

4.5.2.2. МОСТ ПРЕКО  КАНАЛА БЕЗДАН - ВРБАС на km67+437,51 

Саобраћајни профил 

Након прегледа и увида у стање конструкције моста,  дошло се до закључка да не постоји могућност 
проширења постојеће ширине коловоза,  те да се не може испоштовати тражена ширина од 7.2m 
према пројектном задатку или  ширина одређена за градске услове од 6.40m. Такође се не могу 
проширити ни пешачке стазе према приручнику за пројектовање путева  ЈП Путеви Србије. 

 

  

Истражни радови 

 

На основу претходних анализа и чињенице да је 2013год. урађена поправка моста кроз радове 
одржавања, сматра се да су потребни следећи истражни радови: 

o 1 керн обавезно извадити из коловозне плоче захваћене алкално-агрегатном   
реакцијом. 

o 2 керна у зони прелазних плоча, по један са сваке стране моста. Уместо ових кернова 
могу се извести и истражни шлицеви. 
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Након радова, рупе од  керновања на коловозу  треба пломбирати смесом која гарантује 
водонепропустност. 

 

Предлог мера за поправку моста 

Предложеним радовима предвиђени су само радови на довођењу  конструкције у  исправно стање 
за коришћење .  

 Решење дилатације на крајевима препуста  

 Стругање асфалта са моста d=3cm и нови слој од 4 cm. 

 Замена заштитног система за задржавање возила са  системом већег степена 
задржавања   Eco Safe 1.33Bw  H1 – W3  са рукохватом 

 Премазивање бетонске греде  на коју је ослоњена одбојна ограда премазом отпорним 
на деловања мраза и соли. 

 Обијање малтера са главних носача, стубова и попречних  носачима . 

 Поправка санационим малтерима бетонских површина главних носача и стубова 
након уклањања малтера. 

 Замена једне крстатоармиране коловозне плоче са алкално-агрегатном реакцијом ако  
се покаже након истражних радова да је бетон незадовољавајућег  квалитета.  

 Поправка хидроизолације у случају замене крстате плоче. 

 Чишћење растиња са кегли, поправка монтажних плоча са заливањем фуга  и 
преправка горњег дела  да би конструкција могла да дилатира. 

 У оквиру рехабилитације навоза дати решење прелаза са пешачких стаза на банкине.  

 Формирати пешачке стазе у оквиру пројекта навоза до постојећих степеница на 
прилазима мосту. 

 Поправка видних делова темеља ( бунара ), облагање бетоном. 

 Постављање  кишне  канализације  према хидро пројекту  
 

Обезбеђење извођења радова на санацији моста извести одговарајућом саобраћајном 
сигнализацијом. Сви радови на рушењу и извођењу се спроводе на једној половини коловоза уз 
одвијање једносмерног наизменичног саобраћаја регулисаног семафорима на другој половини. 

Након завршетка радова на једној половини  моста, саобраћај се пребације на изведени део  и  
довршавају се и настављају  радови на првој половини. 

 

Графички прилог- за постојеће и за прелиминарно пројектно решење дато је у Прилогу 5.2.2.1 и 
5.4.2.2 
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4.6. САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА 

 4.6.1. Резултати бројања саобраћаја 

На предметној деоници Кула - Врбас, државног пута IБ реда број 15 биће примењена саобраћајна 
сигнализација следећих карактеристика: 
 

- саобраћајни знакови ретрорефлектујућег материјала класе 2, 

- димензије саобраћајних знакова: троугаони 90 cm, осмоугаони и округли пречника 60 cm, 
квадратни странице 60 cm, правоугаони странице 60х90 cm и допунске табле одговарајућих 
димензија у зависности уз који знак се постављају. 

- ознаке на коловозу беле боје: уздужне (испрекидане и неиспрекидане) линије дебљине 15 
cm, стрелице дужине 7,5 m, линије заустављања ширине 0,5 m, и жутом бојом аутобуска 
стајалишта. 

- заштитна ограда биће предвиђена на свим деоницама које то буду својим геометријским 
карактеристикама захтевале. 

 
Саобраћајна сигнализација ће бити примењена у сагласности са правилником о саобраћајној 
сигнализацији, закону о безбедности саобраћаја на путевима, српским стандардима, техничким 
упутствима и осталим правилима струке. 
 
За потребе израде пројекта по пројектном задатку предвиђено је непрекидно седмодневно бројање 
саобраћаја. Извршено је контролно бројање саобраћаја моторних возила по следећој динамици: 

 понедељак  26.06.2017. године, у термину од 00 - 24 часова, 

 уторак    27.06.2017. године, у термину од 00 - 24 часова, 

 среда     28.06.2017. године, и термину од 00 - 24 часова,  

 четвртак   29.06.2017. године, у термину од 00 - 24 часова, 

 петак  30.06.2017. године, у термину од 00 - 24 часова, 

 субота  01.07.2017. године, у термину од 00 - 24 часова, 

 недеља  02.07.2017. године, у термину од 00 - 24 часова. 
 
На основу спроведених анализа контролног бројања саобраћаја усвојен је кориговани - реално 
очекивани ПГДС од 6845 воз/дан. 

Детаљни подаци дати су у извештају контролног бројања саобраћаја.  

 

 

 4.6.2. Закључци из Анализе безбедности 

За потребе пројекта урађена је Анализа безбедности саобраћаја на предметној деоници која је 
заснована на подацима о саобраћајним незгодама у периоду од 2007.-2016. године. 

Подаци о саобраћајним незгодама, који су коришћени приликом анализе добијени су од полицијских 
управа, ПУ Сомбор и ПУ Нови Сад, МУП-а Републике Србије, у чијим надлежностима се налази 
предметна деоница пута. Поред тога, за анализу саобраћајних незгода додатно су коришћени и 
подаци о саобраћајним незгодама Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије, који су 
смештени у јединственој бази података о обележјима безбедности саобраћаја. 

Приликом анализе података вршена је просторна и временска анализа саобраћајних незгода. 

У оквиру анализе безбедности саобраћаја овог пројекта спроведене су анализе мишљења 
представника локалне самоуправе, затим ставовим корисника пута (возачи, односно рањиви 
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учесници у саобраћају) и анализа мишљења службених лица (представници МУП-а, надзорних 
органа на редовном одржавању пута и инспекције). 

За анализу безбедности саобраћаја извршено је и анкетно истраживање возача као и рањивих 
учесника у саобраћају – пешака и бициклиста на довољном узорку. Анкетни упитник је садржавао 
општа и посебна питања.  

Код прогноза саобраћајних незгода у наредном петогодишњем периоду анализирне су вредности 
индивидуалног и колективног ризика. У том смислу спроведене су анализе индивидуалног и 
колективног ризика на основу пондерисаног броја саобраћајних незгода.  

Закључено је да ће код ''нултог сценарија'' индивидуални ризик опадати, али ће остати у границама 
''веома високог ризика'', док ће колективни ризик остати непромењен и имаће вредност ''ниског 
ризика''.  

Са друге стране, код ''побољшање сценарија'', индивидуални ризик ће драстично опадати, па ће 
закључно са 2020. годином имати вредност ''веома високог ризика'', а од 2021. године па надаље 
имаће вредност ''веома ниског ризика'', тако да ће у 2022. години исти износити 0,46 ПБСН на милион 
возилокилометара. Такође код ''побољшање сценарија'', колективни ризик ће опадати, па ће у прве 
две године имати вредности ''ниског ризика'', док ће од 2020. до 2022. године имати вредност 
''веома ниског ризика'' и у 2022. години исти ће износити 1,38 ПБСН по километру деонице. 

У анализи је дат предлог мера за унапређење безбедности у коме су изложени конкретни проблеми 
са предлогом мера, општим мерама за унапређење безбедности саобраћаја и закључком анализе 
саобраћајних незгода. 

Извршена је провера безбедности саобраћаја (Road Safety Inspection), дате краткорочне, 
средњерочне и дугорочне мере, као и контролна листа за проверу елемената пута са аспекта 
безбедности саобраћаја. 

Сви релевантни подаци детаљно су приказани у Анализи безбедности саобраћаја. 

У складу са датим мерама у анализи безбедности саобраћаја предвиђена је примена следећих мера:  

 Ограничење брзине у складу са потенцијалним конфликтима 

 Обновљање површине коловоза. 

 Обновљање површине бициклистичких стаза и трака. 

 Обнављање и допуна саобраћајне сигнализације, посебно саобраћајних знакова и ознака на 
путу. 

 Пројектовање одговарајуће заштитне ограде према стандарду ЕN1317 на свим неопходним 
местима. 

 Обележавање зоне школе у складу са нормативима. 

 Пројектовање додатних капацитета за кретање пешака и бициклиста 

 Заштитним оградама и другим препрекама каналисање кретања пешака на местима где је то 
једино дозвољено. 

 

 

 4.6.3. Пролаз кроз центар насеља Кула 

У Кули на потезу између семафоризованих раскрсница улице Маршала Тита са улицама Вељка 
Влаховића и Јосипа Крамера постоје три обележена пешачка прелаза на малим растојањима. 
Предвиђено је да се у складу са закључком Савета са саобраћај општине Кула задрже сва три 
пешачка прелаза а да се пројектују разделна острва која би умирила саобраћај у зони пешачких 
прелаза са посебним осветљењем пешачких прелаза 
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 4.6.4. Прелаз преко железничке пруге 

На прелазима пешачке односно бициклистичке стазе преко железничке пруге је предвиђено 
постављање заштине ограде у складу са "Правилником о начину укрштања железничке пруге и пута, 
пешачке или бициклистичке стазе, месту на којем се може извести укрштање и мерама за осигурање 
безбедног саобраћаја" (слика 1). 

 

 

Слика 1. Заштитна ограда на прелазу пешачке или бициклистичке стазе преко железничке пруге 

 

 4.6.5. Позиција за смештај колске ваге 

У складу са захтевима из пројектног задатка између Куле и Врбаса је предвиђена ниша поред 
коловоза државног пута за постављање ваге за мерење осовинског оптерећења теретних возила на 
стационажи км 69+750 на постојећем проширењу.  

 

 

4.7. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 4.7.1. ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ 

Постојеће стање и функционалност јавног осветљења на овој деоници сагледано је и описано кроз Анализу 
постојећег стања. Управо у односу на изнето у Анализи постојећег стања, а у складу са Пројектним задатком, у 
коме се каже (стр. 12 и 13): 

С обзиром на контекст пројекта и на захтеве унапређења положаја локалне заједнице, задатак 
Пројектанта је да сагледа све елементе пута и садржаје уз пут који могу имати утицај на квалитет 
живота локалне заједнице и да својим пројектним решењима, у границама дозвољеног и могућег, допринесе 
унапређењу тог квалитета. 

Задатак Пројектанта је да у оквиру овог дела услуге сагледа: 

- потребу за измештањем инсталација, односно осветљењем појединих делова деонице; 

биће изнети предлози за техничко решење јавног осветљења појединих делова трасе на овој 
деоници. На Инвеститору је да одлучи да ли  ће се предлози техничког решења осветљења појединих 
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деоница који нису експлицитно захтевани Пројектним задатком обрађивати у оквиру овог пројекта 
рехабилитације, или кроз неки други циклус финансирања пројектовања и радова. 

Такође, овим Прелиминарним решењем биће дат предлог техничког решења у складу са захтевом 
Пројектног задатка у коме се захтева израда Главног пројекта продужетка постојећег осветљења на 
излазу из Куле, посматрано ка Врбасу, односно на мосту преко Великог бачког канала (стр. 30) 

У оквиру Прелиминарног решења биће размотрен и захтев, односно смерница Општине Врбас 
изнета под тачком 4. документа бр. 351-6-7/2017-IV-06 од 04.04.2017. године, у коме се наводи да је 
неопходно да сва укрштања коловоза са пешачким токовима као и међусобна укрштања моторног 
саобраћаја буду осветљена у складу са СРПС ЕН 13201. 

Пројектант напомиње да се права оцена постојећег јавног осветљења може комплетирати само 
мерењем осветљења на терену, односно специјализованим снимањем. 

Предлог Пројектанта је да Инвеститор изврши мерење постојећег јавног осветљења како би се на 
основу фотометријских параметара (равномерност, ниво сјајности... итд.) могла дати комплетна 
слика о стању јавне расвете на деоници. На основу мерења осветљења, Анализе безбедности 
саобраћаја и Анализе постојећег стања Инвеститор може да добије реалан приказ стања, и да на 
основу тога сагледа потребу за заменом постојећих светиљки, стубова, изградњом нове инсталације 
расвете и слично. 

 

Део трасе од почетка деонице до раскрснице улице Маршала Тита до раскрснице са 
улицама Вељка Влаховића/Исе Бајића 

На овом делу трасе (приказано на цртежима бр. 1 и 2) јавна расвета је изведена једнострано, на 
сопственим стубовима на којима нису примећена оштећења, значајна рђавост или прљавштина. 
Светиљке на стубовима су релативно нове и исправне, а траса пута је равномерно осветљена. 

  

Слика – Јавно осветљење на почетку деонице кроз Кулу 

Предлог техничког решења: 

Будући да је стање постојеће инсталације јавног осветљења у добром стању, предлаже се да се овај 
део инсталације јавне расвете у потпуности задржи. 
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Раскрсница улице Маршала Тита са улицама Вељка Влаховића/Исе Бајића 

Раскрсница са улицама Вељка Влаховића/Исе Бајића осветљена је са три стуба, на којима се налазе 
по две светиљке монтиране на лире. Стубови су постављени на оба угла на уливу улице Вељка 
Влаховића у улицу Маршала Тита, као и на један угао на уливу улице Исе Бајића у Маршала Тита. Овај 
део трасе приказан је на цртежу бр. 2. 

 

Слика  – Раскрсница улице Маршала Тита са улицом Вељка Влаховића 

 

Слика  – Раскрсница улице Маршала Тита са улицом Исе Бајића (посматрано ка почетку трасе) 

 

Слика  – Раскрсница улица Маршала Тита и Исе Бајића (посматрано из правца улице Вељка Влаховића) 
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Слика  – Раскрсница улица Маршала Тита и Вељка Влаховића  

 

Сама чињеница да је раскрсница, која је четворокрака, осветљена са три стуба, говори о њеном 
непотпуном осветљењу. Ноћним обиласком терена утврђено је да нису све светиљке потпуно 
исправне. На стубу који се налази на углу улице Исе Бајића светиљка окренута ка пешачкој стази не 
ради са пуним флуксом. Такође, на стубу на углу улице Вељка Влаховића, испред Малог парка 
(Kispark) светиљка која осветљава прилаз из улице Вељка Влаховића такође не ради са пуним 
флуксом. У целини, овакво осветљење раскрснице је неадекватно и неравномерно и не доприноси 
побољшању безбедности саобраћаја, поготово кад се узме у обзир и близина школе, као и велики 
број пешака и бициклиста који веома фреквентно учествују у саобраћају на овој раскрсници. 

 

Предлог техничког решења: 

У складу са свим наведеним факторима, предлаже се да се пројектује ново осветљење раскрснице у 
складу са њеном геометријом и величином. Као решење осветљења предлаже се позиционирање 
нових стубова на сва четири угла раскрснице, чиме би се добило равномерно осветљење целе 
раскрснице, пешачких прелаза и бициклистичких стаза. Новопројектовано осветљење раскрснице 
потребно је ускладити са постојећим осветљењем бочних улица Исе Бајића и Вељка Влаховића које 
се задржава (потребно је одабрати светиљке сличног типа као постојеће које се задржавају). 

 

 

Део трасе од раскрснице са улицама Вељка Влаховића/Исе Бајића до раскрснице са 
улицом Јосипа Крамера 

На овом делу трасе (приказано на цртежима бр. 2 и 3) јавна расвета је изведена на сопственим 
стубовима на којима нису примећена физичка оштећења. Поједини стубови (нарочито стубови са 
леве стране саобраћајнице који осветљавају пешачку стазу) имају приметне знаке рђе и прљавштине. 

Предлог техничког решења: 

Будући да се на стубовима са десне стране налази и део надземних електроенергетских и 
телекомуникационих инсталација, њихово скидање ради чишћења и фарбања може проузроковати 
прекиде у напајању и телефонском саобраћају, па се предлаже да се то обави кроз неки будући 
циклус радова на ревитализацији јавне расвете.  

Светиљке на свим стубовима су релативно нове и исправне, а траса пута је равномерно осветљена, 
па се предлаже да се овај део инсталације јавне расвете задржи у овом облику.  
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Слика – Двострано осветљење на деоници након раскрснице са улицом Вељка Влаховића  

 

Део трасе од раскрснице са улицом Јосипа Крамера до укрштања са улицом Саве 
Ковачевића 

Део трасе (приказан на цртежу бр. 3) од раскрснице са улицом Јосипа Крамера до раскрснице са 
улицом Саве Ковачевића обухвата, осим те две раскрснице, и плато/паркинг испред парка 
ослобођења, аутобуску станицу са десне стране улице и раскрсницу са улицом Стевана Сремца. 

Осветљење целог овог потеза је генерално гледано неадекватно и неравномерно. Један део 
светиљки испред платоа/паркинга код Трга ослобођења, као и испред аутобуске станице није у 
функцији. Све светиљке испред аутобуске станице, а које су неисправне, окренуте су ка аутобуској 
станици, што може да узрокује недовољну видљивост и угроженост рањивих учесника у саобраћају, 
првенствено пешака.  

 

Слика  – Раскрсница са улицом Јоспиа Крамера 
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Слика – Осветљење платоа испред парка Трга Ослобођења 

 

Слика – Аутобуска станица у Кули која се налази са десне стране трасе 

 

Слика – Раскрсница улице Маршала Тита са улицом Саве Ковачевића 

 

Предлог техничког решења: 

На овом делу трасе предлаже се ревитализација јавне расвете. Постојеће стубове потребно је 
скинути, очистити од рђе и поново префарбати заштитном бојом, а затим поново монтирати. Уз 
задржавање постојећих позиција стубова, потребно је уклонити постојеће и монтирати 
новопројектоване светиљке расвете, усклађене са осталим светиљкама на целом овом потезу трасе 
(одабране према светлотехничком прорачуну у односу на фиксиране позиције стубова; потребно је 
одабрати светиљке сличног типа као оне које се задржавају на бочним улицама), тако да се добије 
равномерно осветљење и добра видљивост, нарочито на локацијама где се често крећу пешаци 
(аутобуска станица, раскрснице).  

Постојеће светиљке јавне расвете које су исправне могу се сачувати и употребити на другим 
локацијама. 
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Слика – Део трасе од раскрснице са улицом Јосипа Крамера до раскрснице са улицом Саве Ковачевића 

 

Део трасе од раскрснице са улицом Саве Ковачевића до раскрснице са Његошевом 
улицом 

На овом делу трасе (цртеж бр. 3), постојеће јавно осветљење чине светиљке монтиране на стубове 
надземне мреже са обе стране саобраћајнице. Стиче се субјективни утисак о нижем нивоу 
осветљености, услед промене висине светиљки, начина осветљења деонице (двострано, на 
стубовима који се налазе на већој удаљености од саобраћајнице), као и услед чињенице да су 
поједине светиљке заклоњене крошњама дрвећа. Ноћним обиласком терена утврђено је да је на 
делу трасе од улице Братства и јединства до раскрснице са Његошевом улицом пар светиљки на 
стубовима што неисправно, што заклоњено врло густом крошњом дрвета, па се на том делу 
саобраћајнице има осећај вожње по мраку, односно „црне рупе“ због слабог осветљења.  

 

Слика – Screenshot видео снимка деонице од улице Братства и јединства до раскрснице са Његошевом 
улицом; на снимку је приметно лоше осветљење услед неисправних светиљки и светиљки заклоњеним 

крошњама дрвећа 

 

Предлог техничког решења: 

Будући да не постоји адекватан простор за постављање сопствених стубова јавне расвете који би 
осветљавали коловоз, предлаже се да се задржи садашњи концепт расвете, при чему се на стубове 
надземне мреже, према коловозу, постављају нове светиљке у складу са светлотехничким 
прорачуном, према потреби монтиране на дужу лиру, како би се избегле крошње околног дрвећа. 

Постојеће светиљке јавне расвете које су исправне могу се сачувати и употребити на другим 
локацијама. 
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Слика – Део трасе од раскрснице са улицом Саве Ковачевића до раскрснице са Његошевом улицом 

 

Део трасе од раскрснице са Његошевом улицом до излаза из Куле (до краја моста преко 
Великог бачког канала) 

Од раскрснице са Његошевом улицом па све до прилаза мосту преко канала Бездан – Врбас (цртежи 
бр. 3, 4 и 5), инсталација јавног осветљења је изведена једнострано, са леве стране, на сопственим 
стубовима расвете, при чему се на сваком стубу налазе по две светиљке монтиране на лире. 

 

Слика – Јавно осветљење на излазу из Куле, према мосту ка каналу Бездан – Врбас 

Јавно осветљење се завршава неких ~104m пре моста преко канала Бездан – Врбас. На самом мосту 
преко канала Бездан – Врбас не постоји јавно осветљење. 

 

Слика – Завршетак инсталације јавног осветљења испред моста преко канала Бездан – Врбас 

Ноћним обиласком терена дошло се до закључка да осветљење на овом делу трасе није у потпуности 
исправно и да на многим стубовима ради само по једна, уместо обе светиљке. Такође, на два стуба 
не ради ниједна светиљка, чиме се дуж деонице вози кроз два неосветљена подручја услед веома 
лошег осветљења. Према слободној процени Пројектанта, око 25-30% од укупног броја светиљки није 
у функцији, чиме се добија неравномерно осветљење неадекватног нивоа, а самим тим и недовољно 
прегледно осветљен прилаз постојећем мосту. Такође, због неадекватне висине стубова (процена 
Пројектанта је да су стубови високи ~8m), постављане су по две светиљке на сваки стуб како би се 
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донекле равномерно осветлила површина коловоза при међусобној удаљености стубова од ~32m до 
~35m, па је за очекивати да равномерност осветљења (поготово узевши у обзир чињеницу да један 
део светиљки не ради) није задовољавајућа (ниво сјајности у близини стуба је значајно већи у односу 
на ниво сјајности између два стуба). 

Није могуће проценити да ли би осветљење ове деонице било адекватно у случају да су све светиљке 
биле исправне. 

 

Слика – Screenshot видео-снимка на прилазу мосту преко канала Бездан-Врбас; на снимку је приметно лоше 
осветљење на прилазу мосту услед неисправности појединих светиљки 

Предлог техничког решења: 

Предлаже се изградња нове инсталације јавне расвете, при чему би се користили стубови 
одговарајуће висине (10m) са по једном светиљком на стубу. Пошто су постојећи стубови у добром 
стању, они се након демонтаже и допремања у магацин могу касније употребити на другим 
локацијама. Такође, исправне светиљке се након демонтаже могу искористити на другим 
локацијама. 

Будући да се захтева осветљење моста преко Великог канала Бездан-Врбас, а у складу са тим 
потребно је осветлити и прилазе у мосту у дужини од барем ~120m (зауставна дужина возила при 
брзини од 80km/h износи 115m), осветљење од Његошеве улице па до моста потребно је извести са 
светиљкама истог типа као онима на мосту, како би се постигло униформно осветљење без промена 
у боји и јачини светла  које могу да делују збуњујуће на возача. 

Узевши у обзир трендове у уштеди електричне енергије, предлаже се употреба светиљки са ЛЕД 
модулима на овој деоници. 

Такође, будући да је удаљеност од краја моста преко канала Бездан-Врбас па до раскрснице на 
одвајању код Родића око ~430m, као и то да се конфликтна места осветљавају у дужини ~120m са 
сваке стране (зауставна дужина возила при брзини од 80km/h износи 115m), предлаже се да се део 
трасе од раскрснице са Његошевом улицом до раскрснице на одвајању код Родића осветли 
континуално. 

 

Раскрсница око стационаже km 67+925, са десне стране, на одвајању „код Родића“ (ка 
картинг стази) 

Раскрсница тренутно егзистира као Т-раскрсница, на којој је у функицији само једна светиљка док 
светиљке на остала три стуба нису у функцији. Ово резултује неадекватним и слабим осветљењем 
овог одвајања, што га чини непрегледним по мраку и отежава скретање са и на државни пут, а самим 
тим и угрожава безбедност одвијања саобраћаја. Овај део трасе приказан је на цртежу бр. 5. 
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Предлог техничког решења: 

Oву раскрсницу је потребно осветлити. Осветљење раскрснице предлаже се тако што ће се прилази 
из правца Куле и Врбаса осветлити у дужини од око 120m (зауставна дужина возила при брзини од 
80km/h износи 115m), а прилаз из правца картинг стаза и мотела Родић осветлити у дужини 
потребној да се лако уочи укључење на државни пут, а у границама обухвата пројекта. Распоред 
стубова (једностран, двостран или цик-цак), одредиће се у односу на светлотехнички прорачун на 
раскрсници. 

Узевши у обзир трендове у уштеди електричне енергије, предлаже се употреба светиљки са ЛЕД 
модулима на овој деоници. 

Такође, будући да је удаљеност од краја моста преко канала Бездан-Врбас па до саме кружне 
раскрснице око ~430m, као и то да се конфликтна места осветљавају у дужини ~120m са сваке стране 
(зауставна дужина возила при брзини од 80km/h износи 115m), предлаже се да се део трасе од 
раскрснице са Његошевом улицом до кружне раскрснице осветли континуално. 

 

Индустријска зона између стационажа km 68+350 и km 68+900, са леве стране 

Између стационажа km 68+350 и km 68+900, са леве стране, постоји инсталација јавне расвете 
планиране индустријске зоне. Инсталација је нова, изведена светиљкама са ЛЕД модулима. Стубови 
ове расвете постављени су на зелени појас између трасе пута и пута који води око планиране 
индустријске зоне (цртеж бр. 6). 

 
Слика – Осветљење пута око планиране индустријске зоне – траса паралелна државном 

путу 

Ноћним обиласком терена утврђено је да су све светиљке на овом делу трасе исправне и да дају 
добро и равномерно осветљење, првенствено стазе око планиране индустријске зоне, а и 
магистралног пута. Између стубова расвете и коловоза планирана је изградња бициклистичке стазе, 
која ће на овај начин бити осветљена постојећим светиљкама расвете. 

Предлог техничког решења: 

Предлаже се да се постојећа инсталација јавног осветљења у потпуности задржи. 
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Део трасе кроз Врбас (улаз у Врбас) од стационаже km 71+175 па до km 73+250 

На овом делу трасе инсталација јавног осветљења кроз Врбас изведена је на стубовима расвете који 
су постављени једнострано, са десне стране, при чему су светиљке јавног осветљења монтиране на 
лирама.  

 

Слика – Јавно осветљење на улазу у Врбас 

Такође, на овом делу трасе, између km 72+575 и km 72+600, постоји и неадекватно осветљено 
укрштање на пругом (цртеж бр. 10). 

 

Слика – Укрштање трасе пута са пругом 

Визуелном инспекцијом стубова утврђено је да су они у лошем стању, веома зарђали и прљави, док 
су поједини и благо накривљени. 
Дневним обиласком терена утврђено је да на многим стубовима недостају стаклени протектори, 
читаве светиљке, или сијалице из светиљки. 

Ноћним обиласком терена утврђено је да недостатак појединих светиљки и сијалица са стубова, у 
комбинацији са неисправним постојећим светиљкама, као и изузетно слабим светиљкама које су у 
функцији, даје изузетно лоше осветљење, са појавама неосветљених места на позицијама где се 
налазе светиљке које нису у функцији. Такође, уочено је и да коришћене различите врсте светиљки – 
оне са живиним сијалицама, које дају зеленкасту боју светла, и оне са сијалицама са натријумовим 
парама, које дају топлу, жуту боју светла. Ово узрокује неравномерну боју и ниво осветљења на 
деоници што може деловати збуњујуће и умарајуће за возаче. 
Према слободној процени Пројектанта, барем 30% инсталације осветљења је потпуно 
нефункционално услед горенаведених разлога. Ово узрокује веома неравномерно и слабо 
осветљење на овој деоници. Узевши у обзир велику фреквентност саобраћаја на овој деоници и 
постојање свих учесника у саобраћају – пешака, бициклиста, путничких и теретних возила и аутобуса, 
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овакво неадекватно осветљење деонице не доприноси безбедном одвијању саобраћаја, при чему су 
нарочито угрожени рањиви учесници у саобраћају – пешаци и бициклисти. 

Предлог техничког решења: 

Будући да је целокупно стање постојеће инсталације јавне расвете изузетно лоше, предлаже се 
изградња нове инсталације јавног осветљења, при чему би се нарочито обратила пажња да додатно 
осветљење конфликтних подручја (укрштање са пругом, пешачки прелази и сл.). 

Овим би се уважио захтев општине Врбас за адекватним осветљењем укрштања пута са пешачким 
токовима као и међусобних укрштања моторног саобраћаја. 

Узевши у обзир трендове у уштеди електричне енергије, предлаже се употреба светиљки са ЛЕД 
модулима на овој деоници. 

 

Део трасе кроз Врбас од стационаже km 73+250 па до краја деонице 

Инсталација јавног осветљења је изведена помоћу светиљки монтираних на стубове надземне 
мреже. Потребно је напоменути да светиљке нису монтиране на све стубове надземне мреже, као и 
то да су на неким стубовима светиљке монтиране директно на стуб, на на неким стубовима помоћу 
лире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 1.32 – Светиљке монтиране на лире причвршћене на стубове надземне мреже 

 

 

Слика 1.33 – Јавно осветљење на крају деонице, изведено на стубовима надземне мреже 

Дневном визуалном инспекцијом утврђено је да су на овом делу трасе коришћени различити типови 
светиљки. Такође, светиљке су монтиране на различите начине – директно на стуб, на лиру под углом 
од 0 степени, или на лиру под углом (већи од 30 степени, према процени Пројектанта). Такође, 
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завршетак деонице, који представља Т-раскрсницу са Октобарском улицом, осветљен је само једном 
светиљком које се налази на стубу надземне енергетске мреже. 
Ноћним обиласком терена утврђено је да је осветљење на деоници неравномерно и слабо, будући 
да светиљке јавне расвете нису постављене на свим стубовима надземне мреже који се налазе уз 
деоницу, већ на сваком другом стубу. Како се осветљење налази са леве стране улице, осветљена је 
углавном пешачка стаза, ближа трака коловоза је осветљена слабо, док је даља коловозна трака 
веома лоше осветљена. Такође, светиљке на стубовима пре раскрснице на крају трасе су са живиним 
сијалицама које дају зеленкасто светло, док је раскрсница осветљена једном светиљком са 
сијалицом с натријумовим парама која даје топло жуто светло, што даје изузетно неравномерно 
осветљен и непрегледан прилаз раскрсници. Овакво неадекватно осветљење нарочито угрожава 
рањиве учеснике у саобраћају – пешаке и бициклисте. 

Предлог техничког решења: 

Будући да не постоји простор за постављање стубова јавне расвете, предлаже се да се задржи 
садашњи концепт монтаже светиљки осветљења на стубове електроенергетске мреже. Потребно је 
скинути постојеће светиљке са стубова, а затим, у складу са светлотехничким прорачуном у односу на 
фиксиране позиције стубова, монтирати нове светиљке на њих (по потреби на лиру). Овим би се 
постигло равномерно и униформисано осветљење на целој деоници. 

Овим би се уважио захтев општине Врбас за адекватним осветљењем укрштања пута са пешачким 
токовима као и међусобних укрштања моторног саобраћаја. 

Узевши у обзир трендове у уштеди електричне енергије, предлаже се употреба светиљки са ЛЕД 
модулима на овој деоници (тако да осветљење буде униформно на целом делу трасе на уласку у 
Врбас). 

 

4.8. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

Предлог техничког решења који следи урађен је на основу расположивих података. У току детаљне 
разраде Пројекта, уколико се покаже да је обим угрожености постојеће мреже шири, сви угрожени 
елементи мреже биће детаљно обрађени Пројектом измештања и заштите електроенергетске 
инфраструктуре. 

Овим прелиминарним решењем сагледане су исказане потребе локалних самоуправа и захтеви 
Пројектног задатка, као и Услова за пројектовање надлежне Електродистрибуције у погледу 
измештања и заштите електроенергетске инфраструктуре и урађен је концепт техничког решења 
измештања и заштите, у складу са прелиминарним грађевинским, односно саобраћајним решењем 
елемената трасе. 

Ситуациони цртежи који детаљно приказују трасу у размери 1:1000 биће засебно приложени, ради 
детаљнијег сагледавања трасе.  

Напомиње се да се концепт техничког решења који се износи овим Прелиминарним пројектом 
базира на расположивим подацима: геодетском снимку, добијеним катастарским подлогама, 
Условима за пројектовање надлежне Електродистрибуције Сомбор бр. 79561/2-2017, као и Условима 
за израду техничке документације Електромрежа Србије бр. 0-1-2-136/2. 

Потребно је нагласити да се овим Пројектом рехабилитације пута не решавају постојећи спорни и 
незадовољавајући просторни односи између елемената пута и објеката инсталација поред њега, већ 
само они односи који су директно проузроковани изменом нивелете коловоза или ивице коловоза, 
трасе пута или радовима на коловозној конструкцији. На Инвеститору је да одлучи да ли постоји 
потреба да се постојећи спорни и незадовољавајући просторни односи решавају у оквиру Пројекта, 
уколико сматра да постоји потреба за тим. 
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 4.8.1. Кабловске колизије 

Следећом табелом побројане су све колизије каблова са трасом саобраћајнице који могу бити 
угрожени радовима на њеној рехабилитацији (изградња коловозне конструкције, коловоза, тротоара, 
бициклистичких стаза, одводњавања измена трасе саобраћајнице, приближавање ивице коловоза 
инсталацијама и слично).  

Табела  – Колизије државног пута са електроенергетским инсталацијама – према Условиам 
надлежне ЕД 

Ознака 
колизије 

Тип колизије Позиција Цртеж 

УЕД-1 Укрштање са 20kV кабловским водом У близини моста преко канала (након моста) Цртеж бр. 1 

УЕД-2 

 
Укрштање са 20kV кабловским водом 

У близини укрштања улице Маршала Тита са 
Змај Јовином и улицом Доситеја Обрадовића 

Цртеж бр. 1 

УЕД-3 Укрштање са 20kV кабловским водом 
У близини укрштања улице Маршала Тита са 

улицом Бранка Радичевића 
Цртеж бр. 2 

УЕД-4 
Укрштање и паралелно вођење са 

20kV и 0.4kV кабловским водовима 

Дуж улице Маршала Тита, између раскрсница са 
улицама Вељка Влаховића/Исе Бајића и Јосипа 

Крамера 

Цртежи бр. 2 и 
3 

УЕД-5 Укрштање са 20kV кабловским водом У близини укрштања са улицом Саве Ковачевића Цртеж бр. 3 

УЕД-6 Укрштање са 20kV кабловским водом У близини стационаже km 66+900 Цртеж бр. 4 

УЕД-7 Укрштање са 20kV кабловским водом У близини стационаже km 67+900 Цртеж бр. 5 

УЕД-8 
Паралелно вођење са 20kV 

кабловским водом 
Између стационажа km 70+575 и km 70+675 Цртеж бр. 8 

УЕД-9 Укрштање са 20kV кабловским водом У близини стационаже km 71+300 Цртеж бр. 9 

УЕД-10 Укрштање са 20kV кабловским водом У близини стационаже km 72+025 Цртеж бр. 10 

УЕД-11 
Паралелно вођење са 20kV и 0.4kV 

кабловским водовима 
Дуж трасе пута између стационажа km 73+075 

до краја трасе 
Цртеж бр. 11 

 

Табела – Колизије државног пута са електроенергетским инсталацијама – према катастарским 
подлогама 

Ознака 
колизије 

Тип колизије Позиција Цртеж 

КАТ-1 
Укрштање са кабловским водовима 

1x20 kV и 2x0.4 kV 

Око стационаже km 71+412 

 
Цртеж бр. 9 

КАТ-2 
Паралелно вођење са кабловским 
водовима 0.4 kV (вероватно кабел 

јавне расвете) 
Од km 71+365 до km 71+435 са леве стране Цртеж бр. 9 

КАТ-3 
Паралелно вођење са 20kV 

кабловима 
Од km 71+412 до km 71+850 два кабла, од km 

71+850 до km 72+475 један кабел са леве стране 
Цртежи бр. 9 и 

10 

KAT-4 
Укрштање и паралелно вођење са 

кабловима 20kV 

три кабла 20kV полазе из ТС, од km 72+575 до 
km 72+600, су положени са леве стране 

паралелно путу, на km 72+600 каблови прелазе 
пут и настављају десном страном пута све до km 

72+875 

Цртежи бр. 10 
и 11 

КАТ-5 
Укрштање са кабловима непознатог 

напонског нивоа 
Око km 73+037 Цртеж бр. 11 

КАТ-6 
Укрштање и паралелно вођење са 

кабловима 20kV 

три кабла 20kV су положена са десне стране 
паралелно путу и на km 73+075 прелазе пут и 
настављају левом страном све до km 73+360 

Цртеж бр. 11 
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(трансформаторска станица) 

KAT-7 
Укрштање и паралелно вођење са 

кабловима 20kV 

од km 73+360 до km 73+800 (раскрсница са 
Октобарском улицом) са леве стране пута иду 

два, а затим један кабел 20 kV 
Цртеж бр. 11 

KAT-8 
Укрштање са кабловским водовима 

0.4 kV 

Око km 73+700 прелаз два кабла 

 
Цртеж бр. 11 

KAT-9 
Укрштање и паралелно вођење са 

кабловима 20kV 
На раскрсници са Октобарском улицом прелаз 

једног кабла и паралелно вођење каблова 
Цртеж бр. 11 

 

Уколико су планирани радови на рехабилитацији саобраћајнице такви да се одвијају на дубини на 
којој постојећи кабловски прелаз неће бити директно угрожен, али може да дође до  напрезања 
околног тла, тада се постојећи кабел штити бетонским каналицама - полуцевима.  

Уколико су планирани радови на рехабилитацији саобраћајнице такви да се одвијају на дубини на 
којој ће постојећи кабел бити директно угрожен, кабловске прелазе је потребно изместити и 
заштитити их провлачењем кроз заштитне ПВЦ цеви пречника 110mm које се постављају под углом 
од 90⁰ у односу на осу саобраћајнице. Измештене деонице кабла се кабловским спојницама повезују 
на постојећу трасу кабла. 

У случају евентуалног измештања Инвеститор је у обавези да склопи уговор са ЕД „Сомбор“ око 
уградње одговарајућих електроенергетских елемената, при чему трошкове финансирања сноси 
Инвеститор. 

 

 4.8.2. Надземна мрежа 

При грађевинским радовима на рехабилитацији пута може доћи до приближавања грађевинских 
радова темељима стубова надземне мреже на начин који може угрозити њихову стабилност, или се, 
у тежем случају, постојећи стубови налазе на траси новопројектованих елемената пута (коловоз, 
тротоар, и слично).  

У оба случаја надземна мрежа и стубови се измештају у односу на пут, на позицију на којој неће бити 
угрожени грађевинским радовима и неће ометати саобраћај. Измештање се обавља, уколико услови 
на терену дозвољавају, у оквиру исте парцеле путног појаса на којој се угрожени стуб тренутно 
налази. 

Након детаљне разраде ситуације и одређивања обима грађевинских радова, моћи ће се са 
сигурношћу утврдити који је од стубова евентуално угрожен предвиђеним грађевинским радовима, а 
затим ће измештање и заштита сваког стуба и надземног прелаза бити посебно обрађени Пројектом 
измештања и заштите електроенергетске инфраструктуре. 

Рехабилитацијом се постојећи пут доводи у боље употребно стање санирањем оштећених елемената 
пута, без промене трасе и ранга саобраћајнице, односно, она не представља новопројектовано 
стање. Будући да се рехабилитацијом пута не мења његова нивелета, то јест висинска кота, висина 
постојећих проводника изнад пута остаће непромењена, те се задржавају постојећи односи између 
проводника и нивелете пута. 

Услови за пројектовање ЕД Сомбор, бр. 79561/2-2017 под тачком 1. 20kV далеководи, дефинишу 
сигурносне висине и сигурносне удаљености на следећи начин: 

- У насељеним местима, сигурносна висина вода износи минимално 7m; изолација мора бити 

електрично појачана, а на местима укрштања са улицама или путевима и механички појачана. 

- Удаљеност било ког дела стуба од спољне ивице пута, по правилу не сме бити мања од 10m, а 

у изузетним случајевима може се смањити на 5m, ова пдредба важи ван насељеног места. 
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„Правилник о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова 
називног напона од 1kV до 400kV“ у члану 119, који се односи на сигурносне удаљености надземног 
вода у односу на регионалне путеве, локалне путеве и путеве за индустријске објекте изграђене као 
путеве за општу употребу, дефинише следеће величине: 

Удаљеност било ког дела стуба од спољне ивице пута, по правилу, не сме бити мања од 10m, а у 
изузетним случајевима може се смањити на најмање 5m. 

Изолација мора бити електрично појачана. 

У распону укрштања дозвољава се један наставак по проводнику или заштитном ужету. 

Будући да садашња категорија државног пута одговара некадашњој категорији магистралног пута, 
закључује се да су сигурносне удаљености прописане Условима за пројектовање неадекватне, и оне 
морају пити прописане према члану 122 „Правилника“, који прописује сигурносне удаљености 
елемената далековода у односу на магистралне путеве: 

Хоризонтална удаљеност било ког дла стуба од спољне ивице пута износи 20m. 

Кад вод прелази магистрални пут, удаљеност било ког дела стуба може бити мања ако то 
условљавају месне прилике, али не сме бити мања од 10m. 

Изолација мора бити механички и електрично појачана. 

Ове сигурносне висине и удаљености такође се односе и на водове називног напона до 110kV 
(укључујући и 110kV). Сигурносне висине и удаљености повећавају се у односу на сигурносне висине 
и удаљености за називни напон 110kV, и то: 

3) За 0.75m – за водове називног напона 220kV; 

4) За 2.0m – за водове називног напона 400kV. 

Сходно овоме, као меродавне величине сигурносних удаљености надземног вода у односу на пут 
усвајају се оне из члана 122 „Правилника“, будући да оне одговарају рангу државног пута чија је 
рехабилитација предвиђена, па ће удаљености стубова надземног вода (110kV и средњег напона) у 
односу на ивицу пута бити коментарисане с тог аспекта. 

Удаљеност стубова далековода који су геодетски снимљени од ивице постојећег коловоза приказана 
је на приложеним цртежима. 

 

Нисконапонска и средњенапонска мрежа у Кули 

Надземна нисконапонска и средњенапонска мрежа може бити угрожена радовима на изградњи 
бициклистичких стаза кроз насеље (измене у траси саобраћајнице, тј померања ивица коловоза нису 
планирана)  – уколико се стуб надземне мреже нађе на траси новопројектоване бициклистичке стазе, 
потребно га је изместити на позицију најближу оригиналној, али тако да не омета бициклистички 
саобраћај. Надземна нисконапонска мрежа је у Кули изведена на два начина: 

- На стубовима јавне расвете 

- На сопственим стубовима надземне мреже. 
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Слика  – Нисконапонска надземна мрежа у Кули 

 

 
Слика  – Нисконапонска надземна мрежа у Кули 

Надземна средњенапонска мрежа у Кули изведена је као мешовита, на сопственим стубовима 
надземне електроенергетске мреже, заједно са нисконапонском мрежом. 

 
Слика  – Стуб мешовите надземне мреже у Кули 
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Слика  – Надземни мешовити вод 20kV + 0.4kV у Кули 

Такође, постоје и бројни кабловски силази са стубова, као и бројила електричне енергије монтирана 
на поједине стубове. У случају измештања стубова, измешта се и сва постојећа опрема са њих, 
аналогно постојећем распореду на стубовима. 

 

1.1.1. Средњенапонска мрежа између Куле и Врбаса 

Око стационаже km 70+800 постоји један прелаз надземног средњенапонског вода преко пута, као и 
паралелно вођење са далеководом 20kV (цртеж бр. 8). Леви стуб овог распона је челично-решеткасти 
и у односу на ивицу коловоза удаљен је ~4.4m. Ово не задовољава са аспекта сигурносне удаљености 
у односу на ивицу коловоза. 

 
Слика 2.8 – Укрштање и паралелно вођење средњенапонских далековода испред разводног 

постројења око стационаже km 70+800; са леве стране види се челично-решеткасти стуб који не 

задовољава с аспекта сигурносне удаљености у односу на ивицу коловоза 

 

Овим Пројектом рехабилитације пута не решавају се постојећи спорни и незадовољавајући 
просторни односи између елемената пута и објеката инсталација поред њега, већ само они односи 
који су директно проузроковани изменом нивелете коловоза или ивице коловоза, трасе пута или 
радовима на коловозној конструкцији. Како позиција овог стуба у односу на ивицу коловоза спада у 
такав, наслеђен незадовољавајући просторни однос, Пројектом рехабилитације се може предвидети 
постављање додатне заштитне ограде у циљу подизања безбедности у саобраћају. 

Уколико се ипак због изградње бициклистичке стазе или предвиђених радова на коловозу са леве 
стране пута стуб нађе угроженим (нађе се на пројектованој путањи бициклистичке стазе или коловозу 
прилаза са леве стране пута), биће размотрен начин за његово измештање. 
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1.1.2. Нисконапонска и средњенапонска мрежа у Врбасу 

Надземна нисконапонска и средњенапонска мрежа може бити угрожена радовима на изградњи 
бициклистичких стаза кроз насеље (измене у траси саобраћајнице, тј померања ивица коловоза нису 
планирана)  – уколико се стуб надземне мреже нађе на траси новопројектоване бициклистичке стазе, 
потребно га је изместити на позицију најближу оригиналној, али тако да не омета бициклистички 
саобраћај. Надземна мрежа је у Врбасу изведена на два начина: 

- Нисконапонска мрежа на бетонским стубовима  

- Мешовита нисконапонска и средњенапонска мрежа на бетонским и челичним стубовима, на 

којима постоје и светиљке јавне расвете 

 
Слика  – Надземна мрежа кроз Врбас 

Око стационаже 73+410 један стуб нисконапонске надземне мреже биће угрожен изградњом 
бициклистичке стазе и потребно га је изместити. 

 

 

4.9. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

Предлог техничког решења који следи урађен је на основу расположивих података. У току детаљне 
разраде Пројекта, уколико се покаже да је обим угрожености постојеће мреже шири, сви угрожени 
елементи мреже биће детаљно обрађени Пројектом измештања и заштите телекомуникационе 
инфраструктуре. 

Овим прелиминарним решењем сагледане су исказане потребе локалних самоуправа и захтеви 
Пројектног задатка, као и Услова за пројектовање власника мреже „Телеком Србија“ у погледу 
измештања и заштите телекомуникационе инфраструктуре и урађен је концепт техничког решења 
измештања и заштите, у складу са прелиминарним грађевинским, односно саобраћајним решењем 
елемената трасе. 

Ситуациони цртежи који детаљно приказују трасу у размери 1:1000 биће засебно приложени, ради 
детаљнијег сагледавања трасе.  

Напомиње се да се концепт техничког решења који се износи овим Прелиминарним пројектом 
базира на расположивим подацима: геодетском снимку, добијеним катастарским подлогама, као и 
Условима за пројектовање надлежне јединице Телеком Србија бр. 7030-110277. 

Потребно је нагласити да се овим Пројектом рехабилитације пута не решавају постојећи спорни и 
незадовољавајући просторни односи између елемената пута и објеката инсталација поред њега, већ 
само они односи који су директно проузроковани изменом нивелете коловоза или ивице коловоза, 
трасе пута или радовима на коловозној конструкцији. На Инвеститору је да одлучи да ли постоји 
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потреба да се постојећи спорни и незадовољавајући просторни односи решавају у оквиру Пројекта, 
уколико сматра да постоји потреба за тим. 

 

 4.9.1. Кабловске колизије 

На разматраном делу трасе, на основу Техничких услова Телекома, односно достављених дигиталних 
подлога, идентификоване су следеће трасе оптичких каблова: 

- Оптички каблови положени су од km 63+696 (почетак трасе) до раскрснице са улицама Исе 

Бајића/Вељка Влаховића (km 65+050) са леве стране; каблови скрећу у улице Исе Бајића и 

Вељка Влаховића (цртежи бр. 1 и 2) 

- Оптички каблови положени су са леве стране од раскрснице са улицом Јосипа Крамера до km 

66+950 где скрећу на десну страну (цртеж бр. 3); од km 66+950 до km 68+340 оптички каблови 

положени су са десне стране, а од km 68+340 до km 70+550 са леве стране, ван граница путног 

појаса (цртежи бр. 3, 4, 5, 6, 7, 8); од km 70+550 до km 73+240 оптички каблови су положени са 

леве стране, а од km 73+240 до раскрснице са Октобарском улицом (крај трасе) са десне 

стране (цртежи бр. 8, 9, 10 и 11). 

Такође, идентификована су следећа укрштања са оптичким кабловима, односно прелази оптичких 
каблова: 

- Раскрсница са улицама Вељка Влаховића / Исе Бајића (цртеж бр. 2) 

- Раскрсница са улицом Јосипа Крамера (цртеж бр. 3)  

- Око km 66+950 (цртеж бр. 4) 

- Око km 68+340 (цртеж бр. 6) 

- Око km 73+240 (цртеж бр. 11) 

- Раскрсница са Октобарском улицом (цртеж бр. 11) 

На разматраном делу трасе, на основу Техничких услова Телекома, односно достављених дигиталних 
подлога, идентификоване су следеће трасе бакарних каблова: 

- Од почетка деонице до раскрснице са улицама Вељка Влаховића / Исе Бајића са леве стране 

(цртежи бр. 1 и 2) 

- Од раскрснице са Вељка Влаховића / Исе Бајића до раскрснице са улицом Саве Ковачевића – 

са обе стране пута (цртежи бр. 2 и 3) 

- Од раскрснице са улицом Саве Ковачевића до km 66+950 са леве стране (цртежи бр. 3 и 4) 

- Од km 66+950 до km 68+340 са десне стране, при чему се каблови воде и преко моста преко 

канала Бездан – Врбас (цртежи бр. 4, 5 и 6) 

- Од km 69+350 до km 73+250 са леве стране (цртежи бр. 6-11) 

- Од km 73+250 до краја деонице са десне стране (цртеж бр. 11) 

Уз то, постоје и бројни кабловски прелази који се укрштају са путем. 

Кабловски водови могу бити угрожени радовима на рехабилитацији саобраћајнице (изградња 
коловозне конструкције, коловоза, тротоара, бициклистичких стаза, одводњавања, измена трасе 
саобраћајнице, приближавање ивице коловоза инсталацијама и слично). 

Уколико су планирани радови на рехабилитацији саобраћајнице такви да се одвијају на дубини на 
којој постојећи кабловски прелаз или паралелно положен кабел неће бити директно угрожени, али 
може да дође до  напрезања околног тла, постојећи каблови се морају заштитити одговарајућим 
полуцевима. 

Уколико су планирани радови на рехабилитацији саобраћајнице такви да се одвијају на дубини на 
којој ће постојећи кабел бити директно угрожен, сваки угрожени кабловски прелаз, када је у питању 
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бакарни  кабел, измешта се и штити на исти начин: потребно је изградити нови кабловски прелаз у 
складу да новопројектованом ширином пута и предвидети измештање и заштиту кабла провлачењем 
кроз заштитне цеви у односу на новопројектовани пут. 

Када је у питању оптички кабел, због природе кабла потребно је сваки од прелаза изместити у складу 
са захтевима власника мреже („Телеком Србија“), како би се избегле сметње у преносу уколико се 
кабел исече и на њему се направе нови наставци. Уколико дође до угрожавања оптичког кабла 
паралелно положеног са саобраћајницом, угрожене деонице оптичких каблова штите се њиховим 
измештањем у оквиру путног појаса на довољној сигурносној удаљености у односу на ивицу пута, а у 
складу са захтевима власника мреже („Телеком Србија“). 

Када су у питању каблови који су закачени за постојеће мостове, њихово измештање се обавља у 
зависности од обима радова на мосту. Уколико су на мосту предвиђени радови који могу директно 
угрозити закачени кабел, потребно је за време извођења грађевинских радова или изместити 
каблове закачене на мост на безбедно, или монтирати нови кабел на мост, при чему је нову деоницу 
кабла потребно наставцима повезати на постојећу трасу кабла, очувавши аналогну трасу као пре 
измештања. На мосту се кабел монтира провлачењем кроз металне заштитне цеви које се 
обујмицама каче за конструкцију натпутњака. 

Обим угрожености кабла на мостовима биће познат тек након детаљног дефинисања грађевинских 
радова на њима, као и утврђивања тачне локације каблова на мостовима. 

 

 4.9.2. Надземна мрежа 

Надземни део мреже дуж ове деонице углавном чине водови монтирани на стубове јавне расвете 
или стубове надземне електроенергетске мреже. 

 

Слика  – Телекомуникациони кабел на стубовима јавне расвете на улазу у Кулу 

 

Слика  – Телекомуникациона мрежа која скреће у улицу Братства и јединства преко 
телекомуникационог стуба 



 

 

Главни пројекат појачаног одржавања државног пута IБ15, деоница: Кула (Бачка Топола) - Врбас (Савино Село)            172 
 

 

Слика  – Надземна телекомуникациона мрежа у Врбасу 

При грађевинским радовима на рехабилитацији пута може доћи до приближавања грађевинских 
радова темељима стубова надземне мреже на начин који може угрозити њихову стабилност, или се, 
у тежем случају, постојећи стубови налазе на траси новопројектованих елемената пута (коловоз, 
тротоар, бициклистичка стаза и слично).  

У оба случаја надземна мрежа и стубови се измештају у односу на пут, на позицију на којој неће бити 
угрожени грађевинским радовима и неће ометати саобраћај. Измештање се обавља, уколико услови 
на терену дозвољавају, у оквиру исте парцеле путног појаса на којој се угрожени стуб тренутно 
налази. 

Након детаљне разраде ситуације и одређивања обима грађевинских радова, моћи ће се са 
сигурношћу утврдити који је од стубова евентуално угрожен предвиђеним грађевинским радовима, а 
затим ће измештање и заштита сваког стуба и надземног прелаза бити посебно обрађени Пројектом 
измештања и заштите телекомуникационе инфраструктуре. 
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5. ПРИЛОЗИ 
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5.1. ПРИЛОГ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА И ПЛАНИРАНИХ РАДОВА НА ПРОПУСТИМА 
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Р.бр. 1 Стац.: KM 66+947,15 Тип: 
Цеваст 
пропуст, Ø2000 

Л~ 150,0m 

 

Постојећа конструкција 

Укрштај бр.2 је на парцели  бр. 5885/6 која је  у власништву ЈП Путева Србије,  у зони укрштаја пута са  
улицом Виноградскa.  На том месту канал I-61 је требао да се укрсти са путем под углом 90° . Увидом на 
лицу места  укрштаја,  није пронађен отворен канал  и претпоставља се да је канал до места укрштаја 
доведен цевоводом  а исто тако и одведен. Улаз у зацевљен канал  је пронађен на удаљености од  
~150m од пута.  Улазни цевовод је бетонска цев пречника Ø200 и претпоставља се да је тај пречник исти 
дуж целог цевовода. 

На месту  укрштаја на левој страни пута, пронађен је један мањи и један већи бетонски шахт са ливено-
гвозденим поклопцем. Претпоставља се да је већи шахт, као главни шахт, улазни за предметни канал. 
Димензије  шахта су 2.6m x 2.4m,  с тим да је ближи зид удаљен од леве ивице коловоза  8.60m. 

Отварањем поклопца већег шахта,  утврђено је да  се у шахт уливају  3  цеви. Једна цев (улазна  Ø200) 
долази у зид  шахта (зид паралелан са путем)  испод главног пута.  Друга цев ( излазна Ø200) улази у 
зид (зид управан на пут) под углом од 90°,  према већој стационажи.  Цев  се протеже у  правцу раста 
стационаже,  испод зеленог појаса и улаза у  суседну парцелу,  и улази у бетонски шахт.  Укупна дужина 
цевовода је 35m. Бетонски шахт је покривен бетонским талпама. Талпе нису  одизане ради прегледа 
шахта. Шахт (изливна грађевина у отворен канал) је удаљен од ивице коловоза  8.6m.  

Трећа цев је из  путарског канала,   пролази испод Виноградске улице испод мањег шахта и улива се у 
главни шахт. 

Мањи шахт је шахт који прихвата воду из  правца Виноградске улице из путарског канала из којег се 
даље вода спроводи у цевовод . 

Ситуациони приказ: 
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Улаз у цевовод  канала I-61 – 150m од пута Излаз цевовода канала у отворен део I-61 
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Мањи шахт - изглед Мањи шахт - унутрашњост 

  

Улазна цев Цевовод из мањег шахта 
 

Главни шахт Улазна цев 

Примедбе: 

Планирани радови 

Главни шахт  канала је довољно удаљен  од коловоза и нема утицаја на рехабилитацију пута. Не 
предвиђају се радови на конструкцији шахтова .  

На коловозу нема трагова оштећења које би указивала на оштећење цевовода испод пута. 

Постојећу ограду на делу прикључне саобраћајнице потребно је испескарити и премазати заштитном 
бојом. 
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Р.бр. 2 Стац.: km 67+510,20 Тип: 
Засведени 
4,0*2,0m 

Л~ 33,40m 

 

Постојећа конструкција 

Канал  I-64  пролази кроз масивни,  засведени пропуст од неармираног бетона  који се налази  у  навозу 
пута, на прилазима  мосту, на левој обали  канала ДТД  Врбас-Бездан.  Угао укрштања пропуста са 
осовином пута је 50°. Огледало воде канала је шире од улазног и излазног отвора пропуста. Висина 
отвора је 2m а ширина отвора је  L= 4.0m. 

На  оштрим угловима пропуста  има старих вертикалних  пукотина  у зиду и на своду,  на оба краја 
пропуста. Пукотине су настале вероватно још у  времену  израде  насипа и није потребна интервенција. 

Ситуацини приказ: 

 

 

  

Улаз у пропуст Излаз из пропуста 
 

Примедбе: 

 

Планирани радови 

Саобраћајни профил се не проширује те нема потребе за продужењем пропуста. 

На пропусту  се не предвиђају посебни радови осим чишћења чеоних површина од маховина и 
уређења косина насипа и горњих страна чеоних зидова. 
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Р.бр. 3 Стац.: 
km 72+733,10 

(0+756) 
Тип: Цевасти Ø2000 Л~ 180,0m 

 

Постојећа конструкција 

На овом укрштају,  и на левој и десној страни пута,  нема отвореног канала KC 111 ( канал Бегејац ). На 
тим местима, са обе стране пута, се налази армирано бетонски шахтови са поклопним,  бетонским 
гредицама. Димензије шахта (у правцу пута) су  2.7m и попречно 2m са дебљином зидова  0.18m. Шахт 
на десној страни пута је на удаљености од  1.13m од пута,  док је шахт на левој страни смештен у 
дворишту  фабрике Тривит Пек.  Канал Бегејац је на месту укрштања зацевљен а сам укрштај  је под 
углом од  90°. Почетак зацевљења је непосредно поред пруге,  на десној страни пута,  на удаљености 
од 40m а крај зацевљења је на левој страни пута,  негде после дворишта фабрике Тривит Пек, на око  
140m.  Прегледом улаза је констатовано да је зацевљење на том делу од бетонских цеви пречника  
Ø200. Прегледом шахтова на левој страни пута, тј. у дворишту , је такође утврђено да је цевовод 
бетонски,  пречника Ø180 до Ø200. 

 

Ситуациони приказ: 
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Улаз у цевовод , висина зида 3.7м Први шахт са десне стране пута 

 

  

Први шахт Шахт у дворишту фабрике Тривит Пек 
 

Примедбе: 

 

 

 

Планирани радови 

На коловозу нема трагова оштећења која указују на оштећење цевововода. Поклопац шахта, бетонске 
греде, су у добром стању и не предвиђају се радови на њима, сем премазивања заштитних премаза. 

Прегледом зидова шахта , мањим одизањем тешких поклопних греда, не виде се трагови оштећења.  

Стање бетонских цеви испод пута се није могло утврдити. 

Положај шахта на десној страни не залази у профил рехабилитованог коловоза пута. 
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5.2. ПРИЛОГ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА И ПЛАНИРАНИХ 
РАДОВА НА МОСТОВИМА  
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1. МОСТ ПРЕКО КАНАЛА БЕЗДАН-ВРБАС У КУЛИ 
НА  ДРЖАВНОМ ПУТУ  IБ  РЕДА, БРОЈ  19 (РАНИЈЕ  М-3) 

 
 
 

 Врста конструкције: рам са препустима 
 Укупна дужина конструкције:   L = 58,10 m   
 Ширина конструкције:   B = 8,20 m 
 Време трајања радова:  39 радних дана 
 Вредност изведених радова:  7.757.134,00 динара 

 
 
 
 

Изведени су следећи радови: 
 

 организација градилишта; 
 набавка саобраћајне сигнализације, постављање и одржавање; 
 детаљан преглед и израда технологије поправке моста; 
 уклањање асфалтног застора дебљине d~6cm са коловоза; 
 разбијање коловозног застора дебљине d~50cm на крајевима мостовске конструкције ради израде 
    дилатационе разделнице; 
 уклањање челичне заштитне ограде; 
 уклањање штемовањем, бетонских делова пешачких стаза. дежурство интервентне екипе на одржавању  
     опреме привремене саобраћајне сигнализације; 
 пескарење коловозне плоче и пешачких стаза; 
 поправка оштећених бетонских површина коловозне плоче, ситнозрним бетоном и санационим малтерима  
    дебљине d~3cm; 
 санација пукотина (2-4) mm, ињектирањем синтетичким  смолама на оштећењим бетонским  површинама;   
 уклањање постојеће оштећене металне ивичне опшивке између пешачке стазе и коловоза; 
 израда, АКЗ и уградња нове металне опшивке између пешачке стазе и коловоза, целом дужином конструкције  
 израда, транспорт, монтажа, премештање и демонтажа радне конзолне и висеће скеле; 



 израда, транспорт и уградња бетона ивичне греде и парапета пешачких стаза. Бетон  МБ 30; 
 набавка, израда, транспорт и монтажа арматуре за све нове бетонске елементе; 
 израда и уградња дилатационе разделнице од поцинкованог лима и тио-кита на крајевима коловозне  

                                                конструкције моста; 
 чишћење сливника и одводних цеви; 
 набавка и уградња бит. заптивних трака  ТОК - банд око сливника и целом дужином моста између пеш. стазе 

                                                и коловоза; 
 израда хидроизолације преко коловозне плоче моста; 
 израда заштитног премаза нових бетонских површина; 
 набавка материјала, израда, транспорт и монтажа  комбиноване еластичне одбојне ограде са рукохватом; 
 поправка АКЗ челичне заштите преднапрегнутих каблова на целој дужини мостовске подконструкције; 
 поправка оштећених бет. површина доње мостовске конструкције, ситнозрним бетоном и сан. малтерима  
     дебљине  d~3cm; 
 чишћење корова и вишегодишње вегетације; 
 поправка бетонске облоге кегли, дебљина бетонског слоја d=10cm; 
 израда пројекта саобраћајне сигнализације; 
 асфалтерски радови. 
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Red. Jed. Jedinična

br. mere cena

Organizacija gradilišta:
- prijava gradilišta,
- priključak za električnu energiju,
- transport kontejnera i opreme,
- čuvarska služba  (30 dana).

Revidovan objekat: Srbobran kanal - Pos 1
Broj: 953-11162; Datum: 04.07.2013.g.

Nabavka saobraćajne signalizacije, postavljanje i održavanje. 
Revidovan objekat: Srbobran kanal - Pos 2

Broj: 953-11162; Datum: 04.07.2013.g.

Detaljan pregled i izrada tehnologije popravke mosta.

Revidovan objekat: Srbobran kanal - Pos 3
Broj: 953-11162; Datum: 04.07.2013.g.

Uklanjanje asfaltnog zastora debljine d~6cm sa kolovoza. 
Transport materijala na deponiju do 5 km.
Površina: F=6,00*(6,00+58,10+6,00)=6,00*70,10=420,60m²

Revidovan objekat: Srbobran kanal - Pos 4
Broj: 953-11162; Datum: 04.07.2013.g.

Razbijanje kolovoznog zastora debljine d~50cm na krajevima 
mostovske konstrukcije radi izrade dilatacione razdelnice. 
Transport materijala na deponiju do 5 km.
Zapremina: V=2*(6,00*0,50*1,00)=6,00m³

Revidovan objekat: Srbobran kanal - Pos 5
Broj: 953-11162; Datum: 04.07.2013.g.

Uklanjanje čelične zaštitne ograde sa transportom
elemenata na deponiju koju odredi Investitor.
Dužina: L=2*58,10=116,20m¹

Revidovan objekat: Srbobran kanal - Pos 10
Broj: 953-11162; Datum: 04.07.2013.g.

Uklanjanje štemovanjem, betonskih delova pešačkih staza.
Transport materijala na deponiju do 5km. 
Procenjeno:
Zapremina: V=3,00m³

Revidovan objekat: Srbobran kanal - Pos 11
Broj: 953-11162; Datum: 04.07.2013.g.

m¹ 116.20

3.007 m³

     Objekat: Most u Kuli, preko kanala Bezdan - Vrbas, 
                     na državnom putu Ib reda - broj 19 (ranije M-3)  
                     ID mosta: 03111

     Predmet: Revidovan predmer i predračun radova  

OPIS   RADOVA Količina IZNOS

1 pauš.

2 pauš.

4 m² 420.60

5 m³

3 pauš.

6

6.00

   MOSTOGRADNJA AD
      U RESTRUKTURIRANJU

  GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE
 Vlajkovićeva 19a, 11000 Beograd, SRBIJA

         PC NOVI SAD, Bulevar Despota Stefana br.1
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Red. Jed. Jedinična

br. mere cena
OPIS   RADOVA Količina IZNOS

Peskarenje kolovozne ploče i pešačkih staza.
Površina:
F=(6,40*58,10)+2*(1,10*58,10)=371,84+127,82=499,66m²

Revidovan objekat: Srbobran kanal - Pos 12
Broj: 953-11162; Datum: 04.07.2013.g.

Popravka oštećenih betonskih površina kolovozne ploče, 
sitnozrnim betonom i sanacionim malterima debljine d~3cm.
Procenjena površina 15% od ukupne.
Površina: F~(6,00*58,10)*15%=348,60*15%=52,29m²

Pozicija iz revidovanog cenovnika M.3.01.01  
Sanacija pukotina (2-4) mm, injektiranjem sintetičkim  
smolama na oštećenjim betonskim  površinama.                           
Procenjeno:
Dužina: L~20,00m¹

Pozicija iz revidovanog cenovika M.3.01.04                  
Uklanjanje postojeće oštećene metalne ivične opšivke između 
pešačke staze i kolovoza.
Izrada, AKZ i ugradnja nove metalne opšivke između pešačke 
staze i kolovoza, celom dužinom konstrukcije mosta.
Težina: 
G1=2*(0,23*60,00*0,008*7.850,00)=1.733,28kg
G2=240*(0,10*0,10*0,008*7.850,00)=150,72kg
G3=240*(0,15*1,242)=44,71kg
G=G1+G2+G3=1.733,28+150,72+44,71=1.928,71kg

Pozicija iz revidovanog cenovika M.2.07.01                  
Ugradnja ubušenih ankera za vezu ivične metalne opšivke i 
postojeće pešačke staze.
Karakteristika za jedan anker :
Rupe Ø16mm, L=12cm. 
Anker od RAØ12mm, 
Zalivanje cementnim malterom; 
Komada: n=240komada

Revidovan objekat: Srbobran kanal - Pos 19
Broj: 953-11162; Datum: 04.07.2013.g.

Izrada, transport, montaža, premeštanje i demontaža radne
konzolne  skele za radove na izradi betonskih parapeta. 
Komada: n=1

Revidovan objekat: Prod. nadvožnjak II faza - Pos 28
Broj: 953-13290; Datum: 07.08.2013.g.

Izrada, transport i ugradnja betona ivične grede i parapeta 
pešačkih staza. Beton  MB 30.
Zapremina:
V=2*(0,04*0,26+0,12*0,34)*58,10=2*(0,01+0,04)*58,10=5,81m³

Revidovan objekat: Srbobran kanal - Pos 22
Broj: 953-11162; Datum: 04.07.2013.g.

Nabavka, izrada, transport i montaža armature za sve
nove betonske elemente. 
Težina: G~700,00kg

Revidovan objekat: Srbobran kanal - Pos 23
Broj: 953-11162; Datum: 04.07.2013.g.

8 m² 499.66

11 kg 1,928.71

10

14 m³ 5.81

700.00

1

m¹ 20.00

9 m² 52.29

15 kg

12 kom

13 kom

240
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Red. Jed. Jedinična

br. mere cena
OPIS   RADOVA Količina IZNOS

Izrada i ugradnja dilatacione razdelnice od pocinkovanog
lima i tio-kita na krajevima kolovozne konstrukcije mosta.
Dužina: L=2*6,00=12,00m¹

Revidovan objekat: Most na kanalu Vrbak - Pos 11
Broj: 953-8334; Datum: 24.05.2011.g.

Čišćenje slivnika.
Broj: n=8komada

Pozicija iz revidovanog  cenovika M.1.07.01                  
Čišćenje odvodnih cevi slivnika.
Dužina: L=8*1,50=12,00m¹

Pozicija iz revidovanog  cenovika M.1.07.02                  
Nabavka i ugradnja bitumenskih zaptivnih traka  
TOK - band oko slivnika i celom dužinom mosta između 
pešačke staze i kolovoza.
Slivnici: L1=8*(0,30*2+0,40*2)=8*(0,60+0,80)=8*1,40=11,20m¹
Ivičnjaci: L2=2*60,00=120,00m¹
Ukupno: L1+L2=11,20+120,00=131,20m¹

Revidovan objekat: Most u Čenti - Pos 9
Broj: 953-8775; Datum: 28.05.2013.g.

Izrada hidroizolacije preko kolovozne ploče mosta, 
prefabrikovanim trakama tipa "Testudo" debljine d=5 mm, 
koje se lepe zagrevanjem.
Površina: 
F=(0,20+6,00+0,20)*58,10=6,40*58,10=371,84m²

Revidovan objekat: Srbobran kanal - Pos 24
Broj: 953-11162; Datum: 04.07.2013.g.

Izrada zaštitnog premaza novih betonskih površina, 
penetratom "Hidroizol" ili nekim drugim materijalom istih 
tehničkih karakteristika.
Površina: 
ivična greda+venac

F=2*(0,12+0,35+0,40)*58,10=2*0,87*58,10=101,09m²
Revidovan objekat: Srbobran kanal - Pos 25

Broj: 953-11162; Datum: 04.07.2013.g.
Nabavka materijala, izrada, transport i montaža  kombinovane 
elastične odbojne ograde sa rukohvatom.
Dužina: L=2*58,10=116,20m¹

Revidovan objekat: Srbobran kanal - Pos 26
Broj: 953-11162; Datum: 04.07.2013.g.

Izrada, transport, montaža, premeštanje i demontaža radne
viseće  skele za radove na podkonstrukciji mosta. 
Komada: n=1

Revidovan objekat: Prod. nadvožnjak II faza - Pos 5
Broj: 953-13290; Datum: 07.08.2013.g.

Popravka AKZ (peskarenje, 2x osnovna, 2x završna boja)
čelične zaštite prednapregnutih kablova na celoj dužini 
mostovske podkonstrukcije.
Površina: F=2*3*(0,10*3,14)*58,10=109,46m²

Cenovnik radova: pos M.4.04.00

kom

m² 109.46

16 m¹ 12.00

m¹ 131.20

22

21 m²

1

24

23

m¹

20 m² 371.84

116.20

8

19

101.09

17 kom

18 m¹ 12.00
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Red. Jed. Jedinična

br. mere cena
OPIS   RADOVA Količina IZNOS

Popravka oštećenih betonskih površina donje mostovske 
konstrukcije, sitnozrnim betonom i sanacionim malterima 
debljine  d~3cm.
Procenjena površina: F~40,00m²

Cenovnik radova: pos M.3.01.01
Čišćenje korova i višegodišnje vegetacije u zoni ispod mosta
i kegli.
Procenjena površina: F~500,00m²

Cenovnik radova: pos M.1.08.02
Popravka betonske obloge kegli, debljina betonskog sloja 
d=10cm.
Procenjena površina: F~20,00m²

Revidovan objekat: Srbobran kanal - Pos 30
Broj: 953-11162; Datum: 04.07.2013.g.

Izrada projekta saobraćajne signalizacije.
Cena projekta: 120.000,00*1,06=127.200,00din
Republička administrativna taksa: 14.340,00 din
Ukupno dinara:  141.540,00din

Ponuda se nalazi u prilogu analiza cena

29 Asfalterski  radovi

  Novi  Sad, septembar 2012.godina

Red. Jed. Jedinična
br. mere cena

29
Popravka zona najvećih oštećenja kolovozne ploče. 
Radovima je obuhvaćeno sledeće:
uklanjanje oštećenog betona,
izrada, montaža i demontaža noseće skele,
izrada, montaža i demontaža radne skele,
izrada i montaža armature,
čišćenje kontaktnih površina,
premazivanje površina vezom stari-novi beton,
izrada, transport i ugradnja sitnozrnog sanacionog betona,
zaštita i nega betona.
Zapremina:  
V=(2,70*3,30*0,17)+(2,50*3,00*0,17)=2,79m³

Pozicija iz revidovanog cenovika M.3.01.03

OPIS   RADOVA Količina IZNOS

NEPREDVIĐENI RADOVI

1 m³ 2.79

26 m² 500.00

m²

pauš.

27 m²

25

20.00

     Predmet: Predmer i predračun   nepredviđenih  radova  

40.00

                                                                                                              Ukupno:

                                                                                UKUPNO : 
NEPREDVIĐENI  RADOVI    (10 %)

OBAVEZA   INVESTITORA

28
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Red. Jed. Jedinična

br. mere cena
OPIS   RADOVA Količina IZNOS

Nabavka materijala, izrada, AKZ,  transport i ugradnja 
čeličnih elemenata za nadvišenje postojećih slivnika.
Težina:  
G=8*16,00=128,00kg

Revidovan objekat: produženi nadvožnjak II faza  - Pos 41 
Broj: 953-13290; Datum: 07.08.2013.g.

Uklanjanje štemovanjem, oštećenih betonskih delova
prelazne ploče radi izrade dilatacione razdelnice. 
V=2*(0,50*0,60*8,40)=5,04m³

Revidovan objekat: most u Kuli  - Pos 7 
Broj: 953-16360; Datum: 24.09.2013.g.

Ugradnja ubušenih ankera za vezu prelazne ploče i grede 
dilatacione spojnice.
Ugradnja ubušenih ankera za vezu čelične ivične ploče i 
pešačke staze.
n=(2*8,40)=16,80m/0,25m*2=134komada
n=(2*59,10)=118,20m/0,50m=236komada
ukupno: n=370komada

Revidovan objekat: most u Kuli  - Pos 12 
Broj: 953-16360; Datum: 24.09.2013.g.

Nabavka, izrada, transport i montaža armature za produžetak 
pešačke staze i grede dilatacione razdelnice. 
G=288,00+210,00=498,00kg

Revidovan objekat: most u Kuli  - Pos 15 
Broj: 953-16360; Datum: 24.09.2013.g.

Izrada, transport i ugradnja betona produžetka pešačke
staze i grede na dilatacionoj razdelnici. Beton  MB 30.
V=4*(0,80*1,20*0,40)+2*(0,50*0,30*8,40)=1,54+2,52=4,06m³

Revidovan objekat: most u Kuli  - Pos 14 
Broj: 953-16360; Datum: 24.09.2013.g.

…………………………………………… ……………………….
Dragan Milošević,dipl.građ.inž. Zvonko Burka

                              Novi  Sad,  23 decembar 2013.godina

Saglasan nadzorni organ:
……………………………………………

Uglješa Kojić,dipl.građ.inž.

Saglasan glavni inženjer za mostove: Sastavio:

6 m³ 4.06

                                                                                                              Ukupno:

4 kom 370

5 kg 498.00

2 kg 128.00

3 m³ 5.04



Прилог 5.4.2.4. 
 
Скице детаља  детља  Мостоградње  са поправке моста  2013  
 

Детаљ проширења конзоле пешачке стазе 

 

Детаљ проширења конзоле пешачке стазе 



 

Додата греда 30‐50цм преко прелазне плоче ради прихватања дилатације  

Детаљ уграђене дилатације 
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5.3. ПОКАЗАТЕЉИ СТАЊА ЕЛЕМЕНАТА ОДВОДЊАВАЊА 
У СКЛАДУ СА МЕТОДОЛОГИЈОМ ДЕФИНИСАНОМ 

ОЕCD МЕТОДОМ



РСДПМ-референтни систем државне путне мреже из 2015.год

Од До
Интензитет

(Л-М-Х)

Количина

(%)

Оцена 

Оштећења

Интензитет

(Л-М-Х)

Количина

(%)

Оцена 

Оштећења

Интензитет

(Л-М-Х)

Количина

(%)

Оцена 

Оштећења

просечан 

индекс 

стања

63+696 64+096 M 70 3 M 40 2 L 90 1 2

64+096 64+146 M 60 3 M 50 2 L 50 1 2

64+146 64+211 M 70 3 M 50 2 L 90 1 2

64+211 64+256 L 70 1 L 70 1 L 10 1 1

64+256 64+316 M 90 3 H 60 3 L 10 1 2.33

64+316 64+510 M 80 3 M 50 2 L 80 1 2

64+510 64+536 M 80 3 L 70 1 L 10 1 1.666

64+536 64+616 M 80 3 H 60 3 L 50 1 2.33

64+616 64+646 H 70 3 H 50 3 L 20 1 2.33

64+646 64+711 H 70 3 M 70 3 L 90 1 2.33

64+711 64+756 H 80 3 H 90 3 L 10 1 2.33

64+756 64+856 M 90 3 M 60 3 L 90 1 2.33

64+856 64+926 M 70 3 M 70 3 L 80 1 2.33

64+926 64+996 H 70 3 H 60 3 L 90 1 2.33

64+996 65+066 M 60 3 M 60 3 L 10 1 2.33

65+066 65+456 M 80 3 M 60 3 L 90 1 2.33

65+456 65+726 M 60 3 M 60 3 L 10 1 2.33

65+726 65+821 L 90 1 L 60 1 L 90 1 1

65+821 65+896 M 80 3 M 80 3 L 90 1 2.33

65+976 66+246 L 80 1 M 50 2 L 20 1 1.33

66+246 66+431 M 90 3 M 60 3 L 70 1 2.33

66+431 66+526 L 50 1 L 50 1 L 10 1 1

66+526 66+646 L 60 1 L 60 1 L 80 1 1

66+646 66+796 M 50 2 L 50 1 L 0 1 1.33

66+796 67+046 L 50 1 L 50 1 L 10 1 1

67+046 67+086 M 80 3 M 50 2 L 70 1 2

67+086 67+446 M 80 3 M 50 2 L 80 1 2

67+446 67+876 M 50 2 H 50 3 L 90 1 2

67+876 67+916 M 90 3 M 50 2 L 90 1 2

67+916 68+266 M 90 3 M 50 2 L 90 1 2

68+266 68+356 M 90 3 H 70 3 L 90 1 2.33

68+356 68+616 M 90 3 M 90 3 L 90 1 2.33

68+616 68+826 M 30 2 L 80 1 L 80 1 1.33

68+826 68+966 M 90 3 L 80 1 L 80 1 1.66

68+966 70+656 H 90 3 M 90 3 H 100 3 3

70+656 71+071 M 90 3 M 70 3 M 90 3 3

71+071 71+146 H 60 3 H 50 3 L 90 1 2.33

71+146 71+841 M 90 3 M 70 3 M 90 3 3

71+841 72+176 H 60 3 H 50 3 L 90 1 2.33

72+176 72+246 M 70 3 H 50 3 L 90 1 2.33

72+246 72+526 H 80 3 H 50 3 L 90 1 2.33

72+526 72+796 H 70 3 H 80 3 M 70 3 3

72+796 73+096 M 60 3 M 60 3 L 90 1 2.33

73+096 73+186 M 90 3 M 70 3 M 50 2 2.66

73+186 73+226 L 50 1 L 50 1 L 10 1 1

73+226 73+396 M 90 3 M 60 3 M 50 2 2.66

73+396 73+508 L 70 1 L 80 1 L 80 1 1

73+508 73+612 M 80 3 L 80 1 L 80 1 1.66

73+612 73+852 M 90 3 M 70 3 M 60 3 3

средња оцена 2.102

БАНКИНЕ-ДЕСНО

Стационажа

РСДПМ* (km)
RCS1-Деформација/ Денивелацијa RCS2-Ерозија Банкина RCS2а-Обраслост Банкина

Главни пројекат појачаног одржавања државног пута IБ15, деоница: Кула (Бачка Топола) - Врбас (Савино Село)

Main Design for Heavy Maintenance of the State Road IB 39, Section Kula(Bačka Topola)- Vrbas (Savino Selo)
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РСДПМ-референтни систем државне путне мреже из 2015.год

Од До
Интензитет

(Л-М-Х)

Количина

(%)

Оцена 

Оштећења

Интензитет

(Л-М-Х)

Количина

(%)

Оцена 

Оштећењ

а

Интензите

т

(Л-М-Х)

Количина

(%)

Оцена 

Оштећења

просечан 

индекс 

стања

73+852 73+534 M 70 3 M 50 2 L 90 1 2

73+534 73+467 H 80 3 H 50 3 M 80 3 3

73+467 73+007 M 70 3 M 50 2 L 90 1 2

73+007 72+902 H 80 3 M 70 3 M 80 3 2

72+902 71+317 M 90 3 M 50 2 M 90 3 2.66

71+317 71+137 M 70 3 M 60 3 H 50 3 3

71+137 70+597 M 80 3 M 70 3 M 90 3 3

70+597 69+807 H 80 3 M 90 3 H 90 3 3

69+807 69+637 H 80 3 M 50 2 H 90 3 2.66

69+637 68+997 H 80 3 M 50 2 M 90 3 2.66

68+997 67+469 H 80 3 M 70 3 H 100 3 3

67+412 66+847 M 90 3 M 60 3 L 90 1 2.33

66+847 65+697 M 90 3 M 70 3 L 100 1 2.33

65+527 65+117 M 90 3 M 80 3 L 90 1 2.33

65+117 65+089 M 90 3 H 60 3 L 90 1 2.33

64+972 63+696 M 60 3 M 60 3 L 90 1 2.33

2.7087

РСДПМ-референтни систем државне путне мреже из 2015.год

Од До
Интензитет

(L-M-H)

Количина

(%)

Оцена 

Оштећења

Интензитет

(L-M-H)

Количина

(%)

Оцена 

Оштећењ

а

Интензите

т

(L-M-H)

Количина

(%)

Оцена 

Оштећења

просечан 

индекс 

стања

63+736 63+776 L 20 1 M 30 2 L 40 1 1.66

63+776 63+946 M 80 3 L 80 1 M 80 3 2.33

63+946 64+144 M 90 3 M 80 3 L 90 1 2.33

64+144 64+211 H 60 3 H 60 3 M 50 2 2.66

64+256 64+581 M 90 3 M 50 2 H 50 3 2.66

64+601 64+656 H 70 3 H 70 3 H 60 3 3

65+896 66+416 M 50 2 L 70 1 M 50 2 1.66

67+076 68+896 M 50 2 M 50 2 L 80 1 1.66

68+976 70+646 H 70 3 M 80 3 H 90 3 3

70+646 71+376 M 80 3 M 70 3 M 90 3 3

71+376 71+466 H 80 3 M 40 2 H 60 3 2.66

71+466 72+046 M 60 3 L 90 1 L 90 1 1.66

72+456 72+846 H 90 3 M 70 3 L 90 1 2.33

72+846 73+166 M 60 3 L 90 1 L 90 1 1.66

73+166 73+456 H 90 3 M 60 3 L 90 1 1.66

73+456 73+506 H 60 3 M 60 3 L 60 1 2.33

73+506 73+852 H 70 3 M 50 2 L 60 1 2

средња оцена 2.3913

RCS2а-Обраслост Банкина

БАНКИНЕ-ЛЕВО

Стационажа

РСДПМ*
RCS1-Деформација Денивелације RCS2-Ерозија Банкина

ЈАРКОВИ-ДЕСНО

Стационажа

РСДПМ*

RCS3-запушење јарка/ оштећење 

облога косина и дна јарка
RCS4-Ерозијакосина јарка RCS4a-Обраслост јарка вргетацијом
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РСДПМ-референтни систем државне путне мреже из 2015.год

Од До
Интензитет

(L-M-H)

Количина

(%)

Оцена 

Оштећења

Интензитет

(L-M-H)

Количина

(%)

Оцена 

Оштећењ

а

Интензите

т

(L-M-H)

Количина

(%)

Оцена 

Оштећења

просечан 

индекс 

стања

73+852 73+222

73+222 73+006 H 60 3 M 60 3 L 90 1 2.33

73+006 72+852 M 70 3 M 60 3 L 90 1 2.33

71+752 70+622 H 70 3 M 60 3 M 70 3 3

70+622 69+732 H 70 3 M 60 2 M 70 3 2.66

69+622 69+262 H 80 3 M 60 3 H 70 3 3

69+262 69+132 M 80 3 H 70 3 M 80 3 3

69+132 68+917 H 80 3 M 60 3 H 90 3 3

68+917 68+817 M 90 3 M 80 3 L 90 1 2.33

68+482 68+252 M 60 3 M 50 2 M 70 3 2.33

67+822 67+622 M 90 3 M 60 3 L 90 1 2.33

67+252 66+902 M 40 2 L 90 1 M 50 2 1.66

66+902 65+792 M 90 3 M 90 3 M 50 2 2.33

64+712 64+342 H 60 3 M 90 3 M 60 3 3

64+252 63+736 H 90 3 H 90 3 H 90 3 3

средња оцена 2.7923

РСДПМ-референтни систем државне путне мреже из 2015.год

Интензитет

(L-M-H)

Количина

(%)

Оцена 

Оштећења

Интензитет

(L-M-H)

Количина

(%)

Оцена 

Оштећењ

а

Интензите

т

(L-M-H)

Количина

(%)

Оцена 

Оштећења

просечан 

индекс 

стања

H 80 3 M 90 3 M 60 3 3

H 60 3 M 60 3 M 60 3 3

H 100 3 H 70 3 H 60 3 3

средња оцена 3

ОЦЕНА СТАЊА СИСТЕМА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ:

      ОБЈЕКТИ ИНДЕКС СТАЊА СИМБОЛ ОЦЕНА
рутинско 

одржавање

појачано 

одржавањ

е или 

рехабилит

ација

БАНКИНЕ- ДЕСНО 2.102 H лоше
није 

довољно
потребно

БАНКИНЕ-ЛЕВО 2.709 H лоше
није 

довољно
потребно

ЈАРКОВИ-ДЕСНО 2.391 H лоше
није 

довољно
потребно

ЈАРКОВИ-ЛЕВО 2.792 H лоше
није 

довољно
потребно

ПРОПУСТИ 3 H лоше
није 

довољно
потребно

63+696

64+246

68+956

ЈАРКОВИ-ЛЕВО

Стационажа

РСДПМ*

RCS3-запушење јарка/ оштећење 

облога косина и дна јарка
RCS4-Ерозијакосина јарка RCS4a-Обраслост јарка вргетацијом

RCS10 -оштећење конструкције 

пропуста

ПРОПУСТИ

Стационажа

РСДПМ*(м)
RCS8-запушење пропуста

RCS9-губитак матерјала или дела 

пропуста на његовим крајевима
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5.4. ПЛАН ОДВИЈАЊА САОБРАЋАЈА ТОКОМ ХЛАДНЕ РЕЦИКЛАЖЕ 

 5.4.1. Скица извођења хладне рециклаже уз 
одвијање   саобраћаја 

 5.4.2. Табеларна скица поља 



3.6-4.75 3.6-4.75

2.85-4 0.25

0.25

0.25

пролаз 2, Л=2.40

7.2-9.5

1.2-2.35

2.85-4 0.25
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Profil na homogenoj deonici 3,od km 65+850 do km.66+900  /

Typical cross section on homogen section 3,from km 65+850to km.66+900

Profil na homogenoj deonici 5,od km 72+048 do km.73+200  /

Typical cross section on homogen section 5,from km 72+048 to km.73+200

Profil na homogenoj deonici 6,od km 73+200 do km 73+852 /

Typical cross section on homogen section 6,od km 73+200 do km 73+852
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