
Пример испитног задатка: 

Возило излази из кривине крећући се брзином од 80км/ч. Због прегледности кривине, 

возач први пут може  угледати одроњену стену на удаљености од 80 метара. Коловоз је мокар и 

𝜇 = 0,6 , а пут је на низбрдици од 8%. На 10 метара од препреке возач одлучи маневром да скрене 

(полупречник скретања је 15 метара) и заобиђе стену. Да ли ће возило проклизати (за овај део 

прорачуна занемарити утицај нагиба пута)? Ефикасност кочења задње осовине је 80%. 

Подаци: 

𝑡1 = 0,9𝑠        𝑡2 = 0,15𝑠        𝑡3 = 0,2𝑠   

  𝐺 = 15000𝑁       𝐺𝑝 = 8000𝑁 

 

Ово је задатак који је шокирао веома квалитетне студенте пре годину – две када се 

појавио на испиту. Иако је на вежбама одрађено свих 25 лакших задатака из збиркe задатака 

из безбедности саобраћаја, опет је ово било нешто на шта студенти нису били спремни. Зато 

сам решио да сад кренемо од таквог задатка како бисмо развили „функционалну 

интелигенцију“ (то је оно због чега нисмо нарочито успешни на ПИСА тесту из образовања), а 

то заправо значи да имамо способност да повезујемо делове задатака (које смо сваки понаособ 

учили у одвојеним примерима) у једну целину коју можемо применити. 

 

Како да разбијемо овај задатак на конкретне једноставније задатке? Овај задатак се састоји из 

следећег: 

• Задатак о интензивном кочењу и зауставном путу које возило пређе до потпуног 

заустављања. У овом случају ми имамо дефинисан зауставни пут од 80-10=70 метара, и 

фактички нас интересује брзина којом се возило креће након тих пређених 70 метара 

кочења; и у којој се фази кочења возило налази у тренутку кад је возач увидео да ће 

сигурно ударити стену и да свако даље инсистирање искључиво на кочењу нема никаквог 

смисла.  

• Задатак о израчунавању укупне кочионе силе преко тежине возила и ефикасности 

кочионог система 

• Задатак о могућности исклизнућа услед сувише велике брзине којом се возило креће у 

кривини, (овде се поједностављује случај тиме што се претпоставља да возило скреће по 

кривини константног радијуса, што реално није случај зато што је кратак временски 

интервал потребан возачу да смота волан, а у том периоду се радијус кривине од 

бесконачно великог (кад возимо право) смањује на онај који је дат задатком). 

 



Да видимо сад колико возило интензивно кочи – успорење је једнако: 

𝑏 = 𝑔 ∙ 𝜇 = 𝑔 ∙ (𝜇 ∙ 𝜀 ± 𝑖) = 9,81 ∙ (0,6 ∙ 𝜀 ± 0,08) 

Ово су све подаци из задатка, низбрдица је 8%, па је зато уписано 0,08. 

 

Однос кочене и укупне тежине добијамо преко: 

𝜀 =
𝐺𝑘 (𝑘𝑜č𝑒𝑛𝑜)

𝐺
=  

𝐺𝑝 (𝑝𝑟𝑒𝑑𝑛𝑗𝑒) + 𝐺𝑧 (𝑧𝑎𝑑𝑛𝑗𝑒)

𝐺
=

8000 + 0.8 ∙ (15000 − 8000)

15000
= 

=
8000 + 5600

15000
= 0,90667 

 

 Због низбрдице која одмаже, односно смањује успорење, је „минус“; да је узбрдица било 

би „плус“. Тада следи: 

𝑏 = 9,81 ∙ (0,6 ∙ 0,90667 − 0,08) = 4,552 𝑚/𝑠2 

 

Кад смо добили успорење, сад треба открити којом се брзином креће возило у тренутку 

кад је возач решио да скрене волан. Идемо редом сегмент по сегмент (од 4 могућа) кочења, зато 

што ми сад нисмо сигурни у ком сегменту времена кочења се возило налазило након тих 70 

метара. 

𝑆1 = 𝑉0 ∙ 𝑡1 = 22,22 ∙ 0,9 = 20𝑚 

𝑆2 = 𝑉0 ∙ 𝑡2 = 22,22 ∙ 0,15 = 3,333𝑚 

𝑆3 = 𝑉0 ∙ 𝑡3 −
𝑏

6
∙ 𝑡3

2 = 22,22 ∙ 0,2 −
4,552

6
∙ 0,22 = 4,44 − 0,030346 = 4,414𝑚 

Кад саберемо ова три сегмента, видимо да нисмо још дошли до 70 метара, тако да се тај 

тренутак онда дефинитивно догодио у последњем сегменту кочења. Поставља се питање колика 

је брзина била у почетку интензивног кочења, као и након што је возило на тај начин прешло: 

80 – 10 – 20 - 3,333 - 4,414 = 42,253 метра 

 

𝑉1 = 𝑉0 −
𝑏 ∙ 𝑡3

2
= 22,22 −

4,552 ∙ 0,2

2
= 21,765𝑚/𝑠 

𝑉1 = √2 ∙ 𝑏 ∙ 𝑠4 + 𝑉2
2         →         𝑉2 = √𝑉1

2 − 2 ∙ 𝑏 ∙ 𝑠4 = √21,7652 − 2 ∙ 4,552 ∙ 42,253 = 9,436𝑚/𝑠 



Коначно смо дошли до брзине којом се возило креће у тренутку маневра. Сад ћемо мало 

покушати да објаснимо физичку појаву клизања и превртања, а вама су у збирци формула дате 

формуле за граничне брзине кретања и превртања, што значи да би за сваку и мало већу брзину 

од израчунате сигурно дошло до једне од поменутих појава. 

Опште посматрано пут није никад идеално раван. У кривини чак и треба бити нагнут ка 

унутрашњости кривине из разлога повећане безбедности, да не би дошло до поменутих појава. 

Ако пут није хоризонталан, то значи да тежина возила има своју пројекцију (компоненту) на раван 

пута (x), као и другу пројекцију на нормалу на пут (y). Исто тако и сила центрифуге има пројекцију 

на обе поменуте равни. 

Као што је трење једнако производу верикалне силе на површ и коефицијента трења, тако 

је и отпор бочног кретања једнак производу вертикалне силе на асфалт и коефицијента бочног 

трења, а он је у идеалним условима једнак (реално је нешто мањи) 𝜇𝑠 = 𝜇 ∙ 0,8.  

Шта држи камион или аутомобил да не отклиза? Држи управо та сила бочног трења (која 

делује у равни асфалта), тј. све докле год је она јача од центрифугалне силе, тачније од разлике 

пројекције центрифугалне силе и пројекције силе тежине возила на раван асфалта (пошто су истог 

правца, а супротног смера). Очигледно је да што је нагиб већи ( 𝑖 = 𝑡𝑔𝛼), то је могуће проћи кроз 

кривину већом брзином. Већи нагиб повећава Gx  компоненту тежине возила, а смањује Fx 

компоненту центрифугалне силе. Уколико би нагиб био контра смера (што се може догодити 

услед слегања терена) то је гранична брзина много мања. То је зато што код контра нагиба  Gx   и Fx  

делују у истом смеру, па се сабирају! 

  

 



Код клизања висина тежишта возила није битна, а за превртање је од пресудног значаја. 

Возило се преврће око тачке на спољашњој ивици пнеуматика са стране возила у ком смеру 

делује центрифугална сила. Уколико је око поменуте тачке већи момент разлике компоненти сила 

центрифуге и тежине у равни асфалта (x), у односу на момент компоненти истих сила у 

вертикалној равни (y), тада се возило преврће. Силе у хоризонталној равни делују на краку силе 

„h“ што је висина тежишта возила са теретом у односу на пут, а силе у вертикалној равни делују на 

краку силе „c“, што је половина ширине између трагова (крајње)левог и (крајње)десног 

пнеуматика на истој осовини. „Крајње“ сам написао јер теретна возила могу имати и удвојене 

точкове на истој осовини. Нагиб спречава превртање, или му доприноси на исти начин као и у 

претходном случају.  

Из овога се закључује како је најстабилније возило које има што ниже тежиште и што већи 

размак између пнеуматика на истој осовини. Рецимо – болид формуле 1. Нема превртања ни при 

200 км/ч. Може само да отклиза у гуме наслагане поред стазе. Да се вратимо на задатак: 

𝑉𝑔𝑘 = √𝑅 ∙ 𝑔 ∙
𝜇𝑠 + 𝑖

1 − 𝜇𝑠 ∙ 𝑖
= √15 ∙ 9,81 ∙

0,6 ∙ 0,8 + 0,08

1 − 0,6 ∙ 0,8 ∙ 0,08
= 9,25𝑚/𝑠 

Обзиром да је наша брзине у почетку скретања за скоро 0,2 метра у секунди већа од 

израчунате, закључак је: возило ће отклизати и ударити у камен на путу. 

Овим смо решили испитни задатак.  

 

Међу обрасцима са прве странице фајла који сам вам послао има неколико њих који се 

тичу одбачаја бициклисте или пешака или расутог стакла. Све су то искуствене – емпиријске 

формуле. Ако будете морали да их употребите, увек само један податак имате и са њим тражите 

други, не треба да вас то буни. 

Последња у низу тих формула је однос брзине возила пре и након судара са пешаком 

(формула важи и за судар са бициклистом). Vn је брзина возила пре судара, ma је маса аутомобила, 

а mp је маса пешака, или бициклисте са бициклом. 

Гледајући следеће формуле по реду фајла који сам вам послао долазимо до „брзине 

аутомобила за ограничен зауставни пут“. Ово заправо значи да формула одређује којом брзином 

возило треба да се креће да би одређени зауставни пут био довољан да заустави возило. Овај 

образац се користи онда кад желимо да откријемо условно безбедну брзину (ако се сећате 

питања са колоквијума). Вештацима је она важна јер говори о томе да ли сте возили исправно по 

закону, можда мало брже али не и небезбедно,  агресивно, или сте били одсутни и причали 

мобилним. 

Следеће две формуле су фактички исто, али можете ударити у покретну препреку чија је 

брзина Vx  , у вашем или супротном смеру, тако да се разликују само у том сегменту.  



Брзина возила за ограничено време заустављања се користи кад имамо познат податак о 

времену које протекне од појаве препреке на путу  па до тренутка судара. Са познатим временом 

израчунавамо условно безбедну брзину кретања возила. Друга формула у истом реду се користи 

када немамо потпуно заустављање него имамо познато време потребно за смањење брзине са V0      

на Vx . 

 

Све формуле до краја су поједностављени начини „инстант“ прорачуна у ситуацијама које 

препознајете као типске:  

• Обилазите контејнер (возила из супротног смере нема, или га има, па се примени друга 

верзија формуле) 

• Претичете возило  (у сусрет опет имате друго возило или га нема, па је једноставнији 

прорачун) 

• Претичете возило тако што поштујете ограничење брзине (ово је нешто што би у пракси 

требало радити само ако вас снимају радаром са другог краја пута, а у супротном баш из 

разлога безбедности не би требало поштовати ограничење на ових пар секунди). 

• Претичете возило тако што нисте достигли максималну дозвољену брзину 

• итд... 

Објаснићемо их редом, али је моја дужност да вам скренем пажњу да добрим 

познавањем физике кретања, нећете доћи у ситуацију да морате да их примените, већ 

искључиво оним што сте научили раније можете решити овакве проблеме и да добијете 

тачне резултате.  

 

Прво ћемо описати ознаке које се појављују у овим формулама па ћемо касније решити 

један задатак. 

• L1, L2, L3, L4 – дужине возила које врши обилажење, возила које се обилази, безбедни 

размак између возила пре почетка обилажења и безбедан размак након обилажења. 

Последња два се емпиријски узимају као дужина у метрима која је једнака половини 

(0,5) брзине у км/ч код обилажења, односно се множи са 0,28 код претицања. Пример, 

ако обилазите паркирано возило возећи 80км/ч, треба маневар извести 40 метара пре 

и 40метара након паркираног возила, а код претицања би то било 22,4 метра. 

• sob , tob , sr – пређени пут обилажења, време обилажења и минимално потребно 

(безбедно) растојање између предњих браника возила које претиче и возила које му 

иде у сусрет у тренутку започињања маневра 

• V1 , V3 , Vm , V2 –  брзина возила које врши обилажење, брзина возила које наилази у 

сусрет,  брзина возила које претиче, брзина возила које се претиче 

• Vog , Vopg – Ограничена брзина на путу, а ово друго је исто што и прво, само сад видим 

да сам направио словну грешку у куцању, слово п је вишка – извињавам се. 



• spr , n – пређени пут претицања и укупна дужина n= L1 + L2 + L3 + L4 . Разлика између ова 

два појма не постоји код обилажења јер се препрека не креће, а код претицања је 

разлика: 𝑠𝑝𝑟 = 𝑉2 ∙ 𝑡𝑝𝑟 + 𝑛 

• tv –   време вожње константном брзином приликом претицања:    𝑡𝑝𝑟 = 𝑡𝑢𝑏 + 𝑡𝑣 + 𝑡𝑢𝑠 

 

 

Пример задатка: 

Колона возила се креће магистралним путем брзином од 68км/ч. Возило Рено Клио дужне 

3,85м обилази камион испред себе дужине 15 метара и враћа се у колону. Убрзање Клиа у 

току претицања је 1,3 m/s2, а успорење након претицања је 3,8 m/s2. Возило у сусрет вози 

преко ограничења и креће се 100км/ч. 

Колики је пут претицања и колика треба бити прегледност на путу да би се ово претицање 

извршило безбедно? Коју је максималну брзину достигао Клио у току претицања? 

 

Тражени пут претицања израчунавамо по обрасцу: 

𝑠𝑝𝑟 = 𝑉2 ∙ 𝑡𝑝𝑟 + 𝑛 = 𝑉2 ∙ √2 ∙ 𝑛 ∙
𝑎 + 𝑏

𝑎 ∙ 𝑏
+ 𝑛 

 

Укупна потребна дужина у случају обилажења паркираног аутобуса је: 

n= L1 + L2 + L3 + L4 = 3,85 + 15 + 0,28𝑉2 + 0,28𝑉2 = 18,85 + 0,56 ∙ 68 = 56,93𝑚 

 

Тако да је укупно потребна дужина потребна за претицање (јер се аутобус заправо креће): 

𝑠𝑝𝑟 =
68

3,6
∙ √2 ∙ 56,93 ∙

1,3 + 3,8

1,3 ∙ 3,8
+ 56,93 = 261,722𝑚 

Из претходног обрасца нам је одмах јасно да се корен и све испод корена односи на време 

претицања, тако да смо и то аутоматски израчунали: 

𝑡𝑝𝑟 = 10,84𝑠 

 



Напомена: приметио сам да следећи образац изгледа да нисам ставио на списак формула. 

Ствар јесте логична, уколико добро знате физику кретања, али није лоше да га прибележите у 

списак. Пошто је брзина пре претицања и након претицања једнака, онда важи образац: 

𝑎 ∙ 𝑡𝑢𝑏 = 𝑏 ∙ 𝑡𝑢𝑠 

Обзиром да претичемо убрзавајући и након тога одмах кочимо, укупно време претицања 

је: 

𝑡𝑝𝑟 = 𝑡𝑢𝑏 + 𝑡𝑢𝑠 = 𝑡𝑢𝑏 +
𝑎 ∙ 𝑡𝑢𝑏

𝑏
= 𝑡𝑢𝑏 (1 +

𝑎

𝑏
) 

 

Ако бисмо возили и константном брзином између убрзавања и кочења, тад бисмо 

претходном збиру додали и време вожње константном брзином током претицања. Овакво 

претицање у реалним условима само изводе препуни шлепери на аутопуту кад с муком са 

80км/ч убрзају до 100км/ч и онда тако возе неко време обилазећи спорији камион који дими 

на све стране, па се потом врате у своју траку док се иза њих формира колона возила која 

налећу брзином 130км/ч, а неки и знатно већом. 

 

Колика је прегледност која треба бити на путу да би безбедно могао да се изведе овај 

маневар: 

 

𝑠𝑅 = (𝑉2 + 𝑉3) ∙ 𝑡𝑝𝑟 + 𝑛 = (
68

3,6
+

100

3,6
) ∙ 10.84 + 56,93 = 562,797𝑚 

 

Што значи преко пола километра!, а при том наш Клио достиже максималну брзину од (у 

прорачуну користимо однос времена убрзања и успорења са претходне стране): 

 

𝑉𝑚 = 𝑉2 + 𝑎 ∙ 𝑡𝑢𝑏 = 𝑉2 + 𝑎 ∙
𝑡𝑝𝑟

(1 +
𝑎
𝑏

)
=

68

3,6
+ 1,3 ∙

10,84

(1 +
1,3
3,8)

= 29,389 𝑚
𝑠⁄ = 105,8 𝑘𝑚

ℎ⁄  


