
Предавања 10 и 11 (11. и 12. радна седмица) 

 

Мерење дужина 

 

Мерење дужина може бити непосредно - директно, или посредно - индиректно. 

Директно значи да до жељене дужине можемо доћи тако што меримо положај почетне 

тачке дужи од ОТ и крајње тачке дужи од ОТ (или тако што меримо дужину између две 

тачке дефинисаног положаја), или индиректно тако што ћемо мерити положај почетне и 

крајње тачке у односу на већ неку познату и дефинисану тачку (тачке), која није ОТ. Какав 

се ту проблем јавља? То је проблем прецизности мерења. Када бисте ова два система 

користили цртајући у неком програму за инжењерско цртање – разлике не би било (под 

условом да софтвер заокружује мерене димензије на делове милиметра). 

У реалној ситуацији то није случај. Приликом сваког мерења ми имамо грешку 

мерења која се у случају посредног мерења сабира. Код мерења терена и трагова на месту 

СН милиметарска прецизност није од пресудног значаја, тако да је посредно мерење 

сасвим прихватљиво, али се ретко примењује. 

Практично гледано: непосредно мерење се врши онда када су приступачни тачка 

коју желимо да измеримо и ОТ, или су приступачне обе тачке које желимо да измеримо 

(почетна и крајња тачка трага кочења), што је најчешћи случај. 

Посредно мерење примењујемо само уколико није физички приступачан један део 

дужи коју желимо да измеримо. 

 

Пример индиректног ћемо дати кроз следећу илустрацију:  

Замислите да је услед судара у планинском пределу један део пластике возила 

одлетео неколико метара на шумовиту литицу и закачио се. Ви га физички видите, али 

нико из безбедносних разлога не може да прескочи заштитну ограду, да се спусти метар – 

два низ стрмину којом тече нека речица, прегази речицу да би се узверао на дрво на другој 

обали и затегао конопац. Да имате ласерски мерач, ово би било решено, али уколико 

немате, можете измерити нешто слично на следећи начин. 

Ако са А обележимо место отпалог пластичног дела, дефинисаћемо тачку Б на 

коловозу  и повући нормалу са АБ и тако ћемо добити тачку Б'. Из ње вучемо опет нормалу 

на Б-Б' тако да сад имамо праву која је паралелна са АБ. Произвољно одредимо тачку А'и у 

пресеку ББ'и АА' налази се пресечна тачка О. Троуглови АОБ и А'ОБ' су слични троуглови, 

тако да су им одговарајуће странице у истом међусобном односу. Простом математиком 

добијамо да је: 
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Индиректно мерење 

 

Величина троуглова, као и положај тачке Б на коловозу зависи од простора којим 

располажете на коловозу (његове ширине, да ли је у питању прав део коловоза или 

кривина и сл. Што имате већи простор на коловозу, то ће троугао А'ОБ' бити већи, па ће 

самим тим резултат бити прецизнији. 

 

Дужине можемо мерити појединачно и у низу.  

 

Појединачно мерење значи да одређујемо положај сваке мерене тачке у односу на 

координатни почетак, односно ОП.  

 

Мерење у низу, или апсцисно мерење, се врши тако што се дуж оријентирног 

правца ОП (апсцисе осе) размота пантљика од координатног почетка ОП, а затим се 

очитавају координате тачака које нас занимају (почетак трага кочења, крај трага кочења и 

сл.), односно њихово растојање од координатног почетка. 

 

Резултати се уносе тако што се дуж апсцисе ОП уписују координате важних тачака, 

а од тих тачака на оси се по 90° вуче котна линија са котним бројем до сваке тачке коју 

желимо да забележимо. Последњи број уписан на ОП се подвлачи, тако да бисмо знали да 

је то последњи број измерен. 

 

Појединачно мерење је сигурно најпрецизнији вид мерења конкретних измерених 

величина и примењујемо га ако меримо само једну дужину или  дужину чија нам је 

прецизност важна, али има и следеће мане: 

 

• компликован зато што захтева много веће одмотавање пантљике, преко целог 

места СН. То изискује помоћ још једног лица при мерењу, јер се не може користити 

џепни метар, тако да је процес мерења спор.  

• Уношењем много бројева на скицу се цртеж беспотребно оптерећује, што у гомили 

бројева може да доведе до неке грешке при цртању ситуационог плана.  

• Такође је јако тешко одржати правац мерења што може изазвати грешку.  



• Укупна дужина се добија сабирањем појединачних дужина, тако да појединачне 

грешке у заокруживању, могу довести до веће грешке у укупној дужини. 

Мерење у низу је погодно због следећих карактеристика: 

• Мерења више дужина дуж једног правца (у томе и јесте значајно искуство 

полицајца да процени ФТ, ОТ и ОП тако да што једноставније измери већи број 

потребних дужина) 

• Мерење се врши брзо, што је важно са аспекта пуштања места СН поново у 

саобраћај 

• Збирне дужине су прецизније (не добијамо их сабирањем заокружених 

појединачних) 

• Лакше је одржати правац мерења 

• Скица је прегледнија јер има мање бројева 

 

 

Системи мерења 

 

Примењују се два система мерења: Ортогонални  и троугаони систем мерења. 

Могућа је примена и комбинација ова два система. 

Ортогонални систем мерења захтева да се уведе оријентирни правац ОП, и све се 

мере узимају као ортогонална удаљеност од  осе ОП, односно дуж осе од координатног 

почетка ОТ. 

Троугаони систем мерења почива на принципу да познајемо две тачке познатог 

положаја и међусобног растојања (пожељно је да су на ивици коловоза), и да преко њих 

дефинишемо положај треће тачке мерећи растојање између треће и прве, односно треће и 

друге тачке. 



 

 

Троугаони сисем мерења 

Мане ортогоналног метода су тешко одреживање ортогоналности уколико је траг 

јако удаљен од ОП (зато се ОП и бира тако да пролази у близини свих трагова). Тешко га је 

применити у непрегледним кривинама, сложеним раскрсницама, кружним токовима и сл. 

Предности ортогоналног метода су систематичност, ефикасно и брзо мерење у 

низу са две пантљике, и прегледно уписивање резулата са мањим бројем котних линија. 

Прецизност је довољно добра, а грешке у мерењу се не сабирају, и омогућава једноставно 

цртање ситуационог плана. Димензије са плана се једноставно прерачунавају, што убрзава 

анализу. Ову методу би требало користити кад год је то могуће. 

Мане троугаоног система мерења су несистематичност, па је тешко планирати 

мерење на лицу места како би обухватило све трагове, што изискује више времена. 

Оптимална прецизност се постиже уколико су углови у троугловима око 60°, али то није 

увек изводљиво. Скице су препуне котних линија и бројева, грешке мерења се сабирају, 

цртање скица је компликовано, па је упитно колико тако нацртан цртеж одговара стварној 

ситуацији на терену, и колико би се нека удаљеност измерена са ситуационог плана могла 

искористити за прорачун саобраћајно – техничког вештака. 

Предности троугаоног система су само у оштрим кривинама, компликованим 

раскрсницама и кружним токовима. Користити их за одређивање положаја ОТ и појединих 

трагова који су доста удаљени од ОП. 

 

 

 



Мерење растојања тачке од правца 

Ово је једно од основних мерења које је потребно урадити сваки пут кад 

примењујемо мерење у низу зато што мера коју уписујемо на скицу за било коју тачку је 

њена удаљеност од оријентирног правца. Растојање које је нама потребно је заправо 

најкраће растојање од ОП. У почетку мерења ми нисмо сигурни на којој дужини ОП се 

налази траг који желимо измерити јер је он понекад неколико метара удаљен од ОП, а ми 

немамо толики правоугли троугао код себе да можемо да одредимо положај тачке. Тад 

ћемо узети пантљику и из места А где се налази мерена тачка развући пантљику до ОП. 

Уколико је удаљеност нпр. 5 метара одокативно, можемо слободно да развучемо пантљику 

на 5,5 метара и да са њом опишемо лук који на два места сече ОП. На средини распона 

две пресечне тачке лука и ОП Б' и Б'' налази се место мерења Б, и потом директно можемо 

од Б до А развући пантљику и очитати тражену дужину.  

Мање прецизно, али довољно ефикасно се може овај поступак одрадити тако што 

се из тачке А ка замишљеној тачки Б полако одмотава пантљика и лучним покретима 

проверава да ли је пантљика довољно одмотана да на неком месту од пар десетина цм 

улево и удесно додирне ОП. При првом додиривању, прибележи се та дужина. Лучно 

померање пантљике лево-десно је неопходно да не бисмо случајно лошом проценом 

одмерили укриво који центиметар више, него што заправо јесте растојање АБ. 

На овај исти начин можемо измерити ширину коловоза, што је једно од основних 

мерења на сваком месту СН, тако што ћемо одредити произвољну тачку са супротне 

стране коловоза од места где је постављен ОП и спровести исти поступак. Уколико не 

постоји јасно дефинисана ивица коловоза ивичњацима, или постоји велика рупа уз ивицу 

пута, слегање тла, наслаге блата и снега на месту СН, онда се мери „корисна ширина 

коловоза“ што је део коловоза погодан за кретање возила. Ово подлеже делимично и 

слободној процени службеног лица, али је зато важно ово место добро фотографисати у 

случају да је ову процену касније потребно кориговати.  

На правим деоницама, довољно је измерити ширину коловоза на једном или 

евентуално два места, док у кривинама овај поступак треба применити на сваких 5-6 

метара, како бисмо проверили да ли се ширина мења. 

 

Мерење хоризонталних углова 

Ово мерење се првенствено односи на мерење углова под којим се улице секу у 

раскрсници где се догодила СН, а има и других примера где је то потребно (угао трага 

кочења у односу на ОП и сл.) 

Мерење се може вршити инструментима попут бусоле или геодетских 

инструмената али и помоћу пантљике. Бусола је инструмент који мери угао конкретног 

правца у односу на север, па би се тако одредио правац који са севером заклапа сваки од 

жељених праваца и њиховом разликом би се добио тражени угао. Геодетски инструменти 

нису нешто што се среће у  увиђајима СН и њихова употреба није нешто што је суштинско 

знање за наш курс. Оно што је важно то је да се и пантљиком могу измерити хоризонтални 

углови са сасвим коректном прецизношћу за потребу цртања ситуационог плана и даљу 

анализу СН. 



 

Одређивање угла кривине или две улице у раскрсници 

Поступак је следећи: одредиће се тачка О на коловозу унутар раскрснице  са које 

можемо да видимо правац пружања ивице коловоза једног пута и другог пута који се 

укрштају. Кад кажемо правац пружања, занемарујемо лучан део ивице коловоза при самој 

раскрсници (о мерењу тог заобљења ћемо у идућем предавању), већ се гледа правац 

пружања оног дела пута који је далеко од саме раскрснице. Од тачке О повучемо пантљику 

једнаке произвољне дужине дуж праваца простирања првог и другог пута и добијемо тачке 

А и Б. Измеримо дуж АБ и тиме смо одредили једнакокраки троугао (који се састоји из два 

идентична правоугла троугла) и можемо лако одредити угао при врху преко висине 

једнакокраког троугла, па преко синуса и косинуса углова у правоуглим троугловима 

уписаним у једнакокраки и сл. 

 

Мерење нагиба косине/усека/насипа 

Ова мерења вршимо онда када се процењује да је овај нагиб могао да утиче на ток 

СН, односно на последице СН. Прецозност мерења није геодетски прецизна, али је ипак 

потребно дати неки бројчани резултат. 

Нагиб терена представља однос висине и дужине пружања (хоризонтална 

пројекција) одређене површине на попречном пресеку терена, односно за колико метара се 

висина терена повећа/смањи на сваки дужни метар замишљене хоризонталне равни.  



Било би коректно да се за одређивање хоризонтале користи ласер са либелом, али 

је ово врста мерења где се хоризонтала одокативно одређује и толеранције су јако велике.  

Фактички ово мерење представља покушај да се избегне описна квалификација: благ, 

стрм, јако стрм; и сасвим је у реду ако резултат мерења буде косина од 40°, иако је заправо 

32°. Образац за израчунавање нагиба је: 

𝑛 =
𝐿

𝐻
;      𝐿 > 𝐻 → 1:

𝐿

𝐻
;      𝐿 < 𝐻 →

𝐿

𝐻
: 1 

То значи да ако је дужина већа од висине, тада нагиб пишемо у облику „1 према 

количник висине и дужине“, и обрнуто. Не користимо степене како сам навео само примера 

ради у претходном пасусу! 

Уколико су косине терена дугачке, немогуће је да је нагиб свуда исти. Тада морамо 

да одредимо средњи нагиб косине, на основу појединачних нагиба саставних делова који 

одокативно имају непроменљив нагиб. То се ради тако што ћемо све појединачне висине и 

дужине сабрати, добити укупну висину и укупну дужину, и наћи њихов међусобни однос. 

 

Мерење хоризонталног и попречног нагиба коловоза 

Попречни нагиб коловоза се мери управно у односу на подужну осу коловоза и 

важан је због исклизнућа возила у кривини (исправан нагиб помаже да возило остане на 

путу, а ако услед слегања тла дође до контра нагиба, онда изузетно доприноси настанку 

СН). Подужни нагиб се мери у правцу подужне осе коловоза и важан је због зауставног пута 

возила јер повећава зауставни пут возилима која се крећу низбрдо, а скраћује зауставни 

пут возилима која се крећу узбрдо.  

 

Мерење нагиба пута помоћу равне површине и либеле 

 



Прецизност мерења код мерења нагиба коловоза је знатно већа него у случају 

мерења нагиба терена па се за мерење овог нагиба захтева употреба либеле. Потребна је 

дужа равна површина (даска, лаган кутијасти профил сл), око 1 метар дужине,  која ће се 

једним крајем ослонити о подлогу на месту где меримо, други крај ће се усмерити у 

попречном или подужном правцу и на ту површину се стави либела. Кад доведемо 

површину у хоризонталу, метром ћемо измерити колико центиметара има у вертикалном 

правцу између слободног краја површине и подлоге, и односом те димензије и дужине 

површине (даске) добије се тражени нагиб. 

Нагиб се изражава у процентима и изачунава се  на следећи начин: 

𝑖 =
𝐻

𝐿
∙ 100[%] 

На цртежу се обележава стрелицом у смеру нагиба попречно и подужно у односу 

на правац пружања коловоза и бројном вредношћу. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мерење правилних кривина 
 

У реалном животу ретко кад ћемо наћи идеално правилну кривину чији се радијус 

апсолутно не мења од почетка до краја. Суштинско је питање да ли је тај променљиви 

радијус из неког разлога утицао на ток и последице СН. У огромној већини случајева 

одговор на ово питање је негативан. Зато се реалне кривине на цртежима често 

апроксимирају правилним кривинама одређеног радијуса због лакшег цртања ситуационог 

плана, било да су у стварности оне приближно идеалног радијуса или нису идеалног – али 

нам то није важно. 

 

Пре цртања кривине, потребно је на терену одредити димензије кривине и 

проверити да ли је кривина правилна. То можемо радити визуелном провером или 

провером да ли су тетиве на кривини приближно једнаке.  

 

Ово друго фактички значи да нам је унутрашња страна кривине слободна (нема 

стена, објеката, возила) и да неколико пута узастопно дуж кривине проверимо колико је 

дугачка тетива која спаја почетну и крајњу тачку лука одређене дужине (ког измеримо 

мерним точком на унутрашњој ивици кривине). 

 



Уколико смо на оба начина проверили и чини сам се да је кривина приближно 

правилна, сад је потребно измерити колики је радијус. Идеално би било када би метод 

мерења обезбеђивао, брзо и ефикасно завршен посао на терену, прецизно измерене 

податке и касније једноставно конструисање измереног на ситуационом цртежу. 

 

То није случај па се треба определити за једну од неколико следећих метода: 

 

• Мерење помоћу две тангенте и тетиве 

• Мерење помоћу лука и висине над тетивом 

• Мерење помоћу угла и тачке на симетрали угла 

• Мерење помоћу угла и тангенти 

• Мерење помоћу три тачке 

Код сваког од поменутих мерења морамо прво да одредимо почетак и крај кривине, 

тј. када правац пружања коловоза почиње да заклапа неки угао са правцем пружања 

коловоза на равном делу пре кривине, и исти поступак је и са крајем кривине и равним 

делом након кривине. Ово се фактички ради визуелно где покушавамо да откријемо онај 

део ивице коловоза где кривина почиње, односно престаје. Ове тачке обележићемо са А и 

Б. 

Најчешће примењиван метод је први (две тангенте и тетива) који ћемо сад 

објаснити.  Најпрецизнија је метода, и једноставна. Ради се увек кад је унутрашњи део 

кривине слободан. Код мерења помоћу две тангенте и тетиве правце унутрашње ивице пре 

кривине и након кривине ћемо продужити пантљиком или ласером до тачке међусобног 

пресека на коловозу (или изван њега), и ту тачку ћемо обележити са Т. Уколико су АТ и БТ 

дужине приближно једнаке, онда је добро процењено да је у питању правилна кривина, 

израчунамо средњу вредност дужине тангенте. Измеримо дужину АБ (тетива).  

 

м 
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Кад цртамо касније ситуациони план, крећемо тако што ћемо нацртати један правац 

произвољно (нека то буде „м“ – правац простирања пута пре кривине), и на том правцу 

ћемо произвољно облежити тачку Т. Од Т шестаром опишемо круг (или лук довољно велик 

да нам помогне да дефинишемо кривину). Тамо где се поменути лук пресече са правом – 

то је тачка А. Од те тачке А опишемо лук дужине тетиве коју смо измерили на терену, и где 

се тај лук пресече са луком описаним око Т – ту је тачка Б. Права која пролази кроз Т и Б је 

правац пута након кривине и обележавамо га са „н“. Центар кривине О добијамо пресеком 

нормала које повучемо на праве „м“ и „н“ у тачкама А и Б. Нако тога само опишемо лук око 

тачке  О који спаја тачке А и Б  - то је тражени радијус кривине. 

 

Уколико на терену теме Т није приступачно (за разлику од претходног примера) , тако 

да не можемо измерити  дужину тангенти, онда користимо метод лука и висине над 

тетивом. На терену одредимо тачке А и Б (почетак и крај кривине) и измеримо међусобну 

удаљеност. На половини распона, измеримо ортогонално растојање између те тетиве и 

лука над тетивом – то је висина над тетивом.  

 

Приликом цртања ситуационог плана уцртамо прво дужину АБ и симетралу те дужине 

на којој ћемо да нанесемо дужину висине над тетивом, и тиме добијамо тачку на луку П. 

Одредимо симетрале страница АП и БП и у њиховом пресеку се налази центар кривине О, 

око кога ћемо описати кружницу ОА или ОБ. 



Код методе помоћу угла и тачке на симетрали угла на терену као и у првом 

случају одредимо тачку Т у продужетку праваца м и н. Измеримо угао између правца пута 

пре и након кривине на неки од начина који смо описали у претходном поглављу. 

Одредимо симетралу угла  и измеримо колико је удаљена тачка П где симетрала сече лук 

кривине. Ову методу радимо кад простор унутар кивине није приступачан. Метода није 

толико прецизна, нарочито уколико реална кривина одступа од идеалне слике коју ми 

цртамо.  

 

Приликом цртања ситуационог плана прво уцртамо једнакокраки троугао – три 

дужине помоћу које смо и одредили величину угла укрштања на терену. Нацртамо 

симетралу угла и на њој ћемо оцртати измерену дужину са терена и добићемо тачку П. 

Повућићемо праву нормалну на симетралу угла у тачки П и на местима где се пресеца са 

правцима м и н обележићемо тачке В и Г. Растојање ПВ = ПГ и једнако је растојању ВА = 

ГБ!  На тај начин ћемо унети на правциме м и н тачке А и Б, одредићемо нормале у тим 

тачкама и у пресеку ћемо добити центар кривине.  

 

Мерење помоћу угла и тангенти је фактички иста метода као и претходна и 

користиће се увек када је могуће измерити тангенте јер је прецизнија од претходне. На овај 

начин добијемо одмах положај тачака А и Б и на основу њих и тачке Т одредићемо лако 

тачку О, као у претходним примерима. 
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Мерење помоћу три тачке представља методу када се на луку кривине одреде три 

тачке А, Б и произвољна П (негде на половини лука између А и Б) и измере растојања 

између њих. Приликом цртања ситуационог плана прво се конструише троугао АБП, а 

потом се у пресеку симетрала страница АП и БП се добија тачка О, центар кривине. Даље 

се поступак спроводи као и у претходним примерима, али овај метод није најпрецизнији. 

 

 

Мерење неправилних облика ивице коловоза 

 

У претходном поглављу смо на разне начине покушавали да реално стање ивице 

коловоза представимо на цртежу идеалним  луком константног радијуса, из разлога што та 

карактериситка коловоза није утицала на ток и последице СН, и због лакшег и бржег 

увиђаја и цртања ситуационог плана. 

У ситуацијама када се процени да се неправилни облик ивице коловоза значајно 

разликује од кривине идеалног радијуса и има утицај на узрок / ток / последице СН, тад је 

неопходно што је могуће више реалистично приказати на цртежу ову карактеристику 

коловоза. 

То се ради поново тако што се одреди угао укрштања правца простирања коловоза 

пре и након кривине, и након тога се одреди више тачака на делу, тзв.  „лука кривине“ 

између А и Б. 

Ове тачке тзв. „лука кривине“ се могу одредити помоћу следећих метода: 



• Тетивног мерења 

• Тангентног мерења 

• Ортогоналног мерења 

• Методом лучног пресека 

Код тетивног мерења, које је најпрецизнији метод за ову врсту проблема, мора 

постојати простор унутар кривине да се повуче тетива АБ ( тачке дефинисане као у 

претходном поглављу) и да се тетива раздели на 5 до 10 делова чије се дужине знају 

(пожељно је да буду једнаке, али уколико је ивица коловоза значајно неправилна, треба 

прилагодити ово раздељивање геометрији ивице тако да се обухвате карактеристичне 

тачке на начин који излажемо у наставку текста)  и обележимо их тачкама 1,2,3,4,5... 

Повучемо из тачке Т пантљику до сваке од тих тачака и забележимо измерену дужину Т1', 

Т2', Т3', Т4', Т5'.... где су тачке 1', 2', 3', 4', 5'... тачке на пресеку одговарајуће линије са 

неправилном ивицом коловоза.  Одговарајуће димензије се прибележе и све се лако 

конструише приликом цртања ситуационог плана. На овај начин се добија нешто грубља 

(изломљенија) ивица коловоза од реалне, или кривуљаром заобљена али довољно 

реалистична за наше потребе. 

 

 

Уколико немамо простора унутар кривине, тада се примењује тангентно мерење. 

Тангента тангира неправилну ивицу коловоза у тачки која је најближа темену Т. Тангенту 

такође разделимо на одговарајући број делова по истој логици као у претходној методи, и 

тако добијемо тачке 1, 2, 3, 4, 5... Из тачке Т повлачимо линије кроз тачке 1, 2, 3, 4, 5... до 

ивице коловоза на којима добијамо тачке 1', 2', 3', 4', 5'... Све димензије забележимо и 

помоћу њих конструишемо неправилну ивицу коловоза при изради ситуационог плана. 

Мање је прецизна од претходне методе, па се зато треба ређе користити. 



 

Ортогонално мерење се врши тако што се одреди угао између праваца коловоза пре 

и након кривине и положај темена угла Т.  Права АТ представља ОП (оријентирни правац). 

Обележи се неколико тачака дуж лука кривине од А до Б, пантљика се постави дуж ОП, и 

једноставним мерењем у ортогоналном систему се уписују димензије сваке од поменутих 

тачака. За ову методу је згодно то што се и положај других трагова мери на исти начин 

помоћу истог ОП, тако да то убрзава процес. Избор тачака на самој кривини такође 

повећава прецизност, али уколико се лоше одреди угао кривине то може знатно да утиче 

на прецизност, тако да га користимо ако је угао кривине туп. Код оштрог угла тачке близу 

краја кривине Б су доста удаљене од ОП, па је тешко прецизно измерити. 

 



Метода лучног пресека је прецизна и користи се када је простор изван кривине 

неприступачан, тако да не можемо одредити положај темена Т. Прво се одреде тачке А и Б 

и тачке М и Н, које представљају тачке на правом делу ивице коловоза пре и након кривине 

(увођењем ових тачака се повећава прецизност). Лук се подели на неколико тачака по 

потреби. Измери се дужина тетиве АБ и за сваку од тих тачака меримо удаљеност од 

тачака А и Б. Такође измеримо удаљеност тачака М и Н од А и Б и тиме дефинишемо 

правце ивица коловоза на правом делу. За ову методу унутрашњост кривине мора да буде 

чиста како бисмо ово квалитетно измерили. 

 

 

 

Мерење хоризонталних кривина пута 

 

Мерењем радијуса кривине је одрађен само један посао у одређивању карактеристика 

кривине. Поред радијуса, значајана је још ширина коловоза, попречни и подужни нагиб и 

прегледност у кривини. 

Радијус кривине је значајан из разлога што утиче на могућност излетања возила са 

кололоза услед дејства центрифугалне силе. Како би ово избегли, возачи који нису 

адекватно прилагодили брзину имају тенденцију да „секу кривину“, тј. да скрећу мало пре 

места где је најмањи радијус кривине и тиме омогуће себи да кривину прођу са већим 

радијусом, односно мањом центрифугалном силом за исту брзину кретања, али ово значи 

да су оваквим маневром прешли на супротну страну коловоза и у могућности су да изазову 

СН. Овоме треба додати и чињеницу да задњи део возила (нарочито теретних) не прати 

трагове предњих точкова него се креће мало више ближе центру кривине. Из ових разлога 

квалитетно пројектован пут има у кривини већу ширину коловоза. Треба напоменути да се 

радијус кривине не рачуна никад на лицу места, него да увиђајна екипа треба само да 



измери карактеристичне дужине, и да ће се посао израчунавања касније извршити од 

стране саобраћајно-техничког вештака.   

Нагиб коловоза је јако битан за безбедност саобраћаја и правилно постављен нагиб 

омогућава боље приањање пнеуматика за подлогу и при дејству јаче центрифугалне силе, 

а оно што возачи не очекују – контра нагиб у кривини који је последица слегања тла, може 

бити изузетно опасан по безбедност саобраћаја. 

Прегледност је такође јако битан фактор из разлога што возачи често безбедност 

поистовећују са осећајем центрифугалне  силе у кривини, што је тачно све док не налете 

на изненадно покварено возило или одрон у кривини. Тек тад схвате колико су заправо 

небезбедном брзином возили. Као и за радијус, и за прегледност је увиђајна екипа дужна 

да сними искључиво карактеристичне мере, а не да израчунава прегледност у метрима. У 

том процесу мерења важно је сагледати све објекте на лицу места који су могли негативно 

да утичу на прегледност и тачно узети њихове мере и положај. 

Мерење узастопним троугловима је метод који се у литератури помиње и као 

„кориговани метод узастопних троуглова“. Састоји се из следећих корака: 

• Одреде се на спољашњој ивици почетак и крај кривине (А и Б); и две тачке на 

правцу пре кривине и након кривине (М и Н) и на тим местима измерити ширину 

коловоза. 

• Између А и Б одредимо више тачака на међусобној раздаљини од пар метара, и 

отприлике преко пута њих на унутрашњој страни кривине исто толико тачака. 

• Повучемо линије као што је дато на цртежу, и затежемо пантљику и меримо сваку 

од дужина. Троугао са одређеним дужинама кракова је апсолутно дефинисан 

геометријски облик. Слагањем троуглова један на други, постепено добијамо облик 

целе кривине. 

• Уколико постоји уцртана разделна линија, потребно је одредити и њен положај на 

исти начин, пошто путарске екипе не могу бити апсолутно прецизне приликом 

исцртавања тако да не треба подразумевати да се разделна линија заиста налази 

на средини коловоза.  

• На најоштријем сегменту кривине измерити радијус методом „тетиве и висине  лука 

над тетивом“ и то мерење приказати као детаљ скицу, као и стрелицу са попречним 

нагибом са датом детаљ скицом онога што је измерено (овај део нисам нацртао на 

следећем цртежу !!!, подразумева се да знате како се то ради). 

• Одредити положаје објеката који заклањају прегледност у односу на ивицу 

коловоза. 

На самом ситуационом плану није потребно све котирати, само нагибе, ширине 

коловоза, ширине коловозних трака и податке о радијусу кривине.  

 



 

Метода узастопних троуглова 


