
ПРИКАЗПРИКАЗ ПРИМЕНЕПРИМЕНЕ ЕВРОПСКОГЕВРОПСКОГ
СТАНДАРДАСТАНДАРДА СРПССРПС ЕНЕН 13171317,, ОДНОСНООДНОСНО
СИСТЕМАСИСТЕМА ЗАЗА ЗАДРЖАВАЊЕЗАДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛАВОЗИЛА
ПРОЈЕКТОВАНИХПРОЈЕКТОВАНИХ НАНА ДЕОНИЦИДЕОНИЦИ АУТОПУТААУТОПУТА
ЕЕ--7070//ЕЕ--7575 ОДОД ПЕТЉЕПЕТЉЕ “СУРЧИН”“СУРЧИН” ДОДО ПЕТЉЕПЕТЉЕЕЕ 7070//ЕЕ 7575 ОДОД ПЕТЉЕПЕТЉЕ СУРЧИНСУРЧИН ДОДО ПЕТЉЕПЕТЉЕ
“БУБАЊ“БУБАЊ ПОТОК”ПОТОК”

Н. Станковић, дипл.инж.саоб., Ж. Секулић, дипл.инж.саоб.Н. Станковић, дипл.инж.саоб., Ж. Секулић, дипл.инж.саоб., д , у , д, д , у , д
Институт за путеве а.д., Београд, Кумодрашка 257 Институт за путеве а.д., Београд, Кумодрашка 257 
saobsaob@highway.rs@highway.rs



1. УВОД1. УВОДДД

ИнститутИнститут заза стандардизацијустандардизацију јеје усвојиоусвојио 20082008.. годинегодине
европскеевропске стандардестандарде заза системесистеме заза задржавањезадржавање нана

СРПСРП ЕЕNN 13171317 11путевима,путевима, односноодносно стандардестандарде СРПСРП ЕЕNN 13171317--11;;
13171317--22 ии 13171317--33..

ОО јј јјОвиОви стандардистандарди сусу полазнаполазна основаоснова којомкојом сесе јаснојасно
дефинишудефинишу критеријумикритеријуми заза пројектовањепројектовање ии уградњууградњу
заштитнихзаштитних системасистема заза задржавањезадржавање возилавозила.. НаНа
основуоснову захтевазахтева којекоје овиови системисистеми требатреба дада испунеиспунеосновуоснову захтевазахтева којекоје овиови системисистеми требатреба дада испунеиспуне
премапрема СРПССРПС ЕЕNN 13171317,, неопходнонеопходно јеје усвојитиусвојити ии
„Национално„Национално упутствоупутство заза пројектовањепројектовање ии
постављањепостављање..““постављањепостављање..

СвакаСвака државадржава усвајаусваја „Национално„Национално упутство“упутство“ премапрема
својимсвојим потребамапотребама ии финансијскимфинансијским могућностимамогућностима аасвојимсвојим потребамапотребама ии финансијскимфинансијским могућностима,могућностима, аа
свесве уу складускладу саса ЕЕNN 13171317..



2.2. УЛОГАУЛОГА ИИ КРИТЕРИЈУМИКРИТЕРИЈУМИ ЗАЗА ИЗБОРИЗБОР
ЗАШТИТНОГЗАШТИТНОГЗАШТИТНОГЗАШТИТНОГ

СИСТЕМАСИСТЕМА ЗАЗА ЗАДРЖАВАЊЕЗАДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛАВОЗИЛА
ОсновнаОсновна улогаулога системасистема заза задржавањезадржавање возилавозила нанауу рр
путевима,путевима, кодкод акцидентнихакцидентних ситуацијаситуација јеје заштитазаштита::

путникапутника уу ввooзилузилу;;уу уу уу;;
трећихтрећих лицалица којакоја сесе налазеналазе уу путномпутном појасупојасу;;
возилавозила (путника)(путника) изиз супротногсупротног смерасмера кодкод
аутопутевааутопутева илиили паралелнихпаралелних путевапутева;;аутопутевааутопутева илиили паралелнихпаралелних путевапутева;;
објектатаобјектата уу путномпутном појасупојасу..

ПутничкоПутничко илиили теретнотеретно возиловозило ударомударом уу заштитнузаштитну
оградуограду нене биби требалотребало дада јеје пробијепробије ии дада слетислети саса
пута,пута, већвећ јеје неопходнонеопходно дада сесе наконнакон удараудара вративрати нана
претходнопретходно дефинисанидефинисани смерсмер кретањакретањапретходнопретходно дефинисанидефинисани смерсмер кретањакретања..



ДаДа биби извршилаизвршила својусвоју улогуулогу нана теренутерену заштитназаштитнаДаДа биби извршилаизвршила својусвоју улогуулогу нана терену,терену, заштитназаштитна
оградаограда требатреба дада јеје::

ђђ дд д ј ћд ј ћ јј јјурађенаурађена одод одговарајућиходговарајућих материјаламатеријала којикоји
задовољавајузадовољавају условеуслове стандардастандарда;;
дада јеје уграђенауграђена нана одговарајућојодговарајућој дужинидужини..

УУ стандардустандарду СРПССРПС ЕЕNN 13171317 дефинисанидефинисани сусу системисистеми
уу погледупогледу особинаособина задржавањазадржавања.. ТестовимаТестовима јејеуу дуду дрдр јј
утврђеноутврђено шташта морамора одређенаодређена врставрста конструкцијеконструкције дада
задржизадржи уу погледупогледу тежинетежине возила,возила, брзинебрзине кретањакретања
возила,возила, углаугла подпод којимкојим возиловозило удараудара уу заштитнузаштитну
о рао ра ее с с е ас с е а ојој ћеће обезбеобезбеоградуограду ии дужинедужине системасистема којикоји ћеће обезбедитиобезбедити
дефинисанудефинисану заштитузаштиту.. ПриликомПриликом удараудара системсистем сесе
деформишедеформише нана одређенојодређеној шириниширини (подручје(подручје
деловањаделовања –– табелатабела 11))деловањаделовања табелатабела 11))..



Класе нивоКласе нивоaa
радне ширинерадне ширине

Нивои радне ширине Нивои радне ширине 
((m)m)

W 1W 1 W 0 6W 0 6W 1W 1 W ≤ 0,6W ≤ 0,6
W 2W 2 W ≤ 0,8W ≤ 0,8
W 3W 3 W ≤ 1,0W ≤ 1,0
W 4W 4 W ≤ 1,3W ≤ 1,3
W 5W 5 W ≤ 1,7W ≤ 1,7
W 6W 6 W ≤ 2,1W ≤ 2,1
W 7W 7 W ≤ 2,5W ≤ 2,5
W 8W 8 W ≤ 3,5W ≤ 3,5



УУ токутоку тестирањатестирања нана удар,удар, важноважно јеје дада деформацијадеформацијауу рр у ру р јј ф р јф р ј
системасистема заза задржавањезадржавање делуједелује уу оквиримаоквирима раднерадне
ширинеширине..

СтандардомСтандардом СРПССРПС ЕЕNN 13171317--11 сусу дефинисанидефинисани
индексииндекси заза оценуоцену јачинејачине удараудара заза путникепутнике уу возилувозилу..
УУ стандардустандарду сусу датадата тритри степенастепена жестинежестине удараудараУУ стандардустандарду сусу датадата тритри степенастепена жестинежестине удараудара
(А(АSISI)) –– табелатабела 22..

Степен јачине удараСтепен јачине удараСтепен јачине удараСтепен јачине удара
Јачина удараЈачина удара Карактеристична Карактеристична 

вредноствредностр др д
АА ААSI max 1,0SI max 1,0
BB ASI max 1,4ASI max 1,4
CC ASI max 1,9ASI max 1,9



НиНи једанједан елеменателеменат системасистема заза задржавањезадржавање нене смесмеНиНи једанједан елеменателеменат системасистема заза задржавањезадржавање нене смесме
приликомприликом удараудара дада сесе одвојиодвоји одод системасистема ии дада
нанесенанесе додатнедодатне повредеповреде нини путницимапутницима уу возилу,возилу, нини
трећимтрећим лицималицима уу путномпутном земљиштуземљишту..



3.3. ОПШТИ ПОЈМОВИ „ СИСТЕМА ЗА ОПШТИ ПОЈМОВИ „ СИСТЕМА ЗА 
ЗАДРЖАВАЊЕ  ВОЗИЛА“ ЗАДРЖАВАЊЕ  ВОЗИЛА“ 

ПремаПрема европскојевропској терминологијитерминологији појампојам „Систем„Систем заза
задр ава езадр ава е воз а“воз а“ об а аоб а а раз ераз езадржавањезадржавање возила“возила“ обухватаобухвата различитеразличите
конструкцијеконструкције ии премапрема СРПССРПС ЕЕNN 13171317 дефинишедефинише
следећеследеће деловеделове јединственејединствене конструкцијеконструкције системасистема
заза задржавањезадржавање::заза задржавањезадржавање::

заштитнизаштитни уређајиуређаји;;
јјполазнаполазна ии завршназавршна конструкцијаконструкција;;

прелазнепрелазне конструкцијеконструкције;;
амортизериамортизери удараудара..

ЗаштитниЗаштитни уређајиуређаји сусу конструкцијеконструкције којекоје припри ударуудару
возилавозила одређеномодређеном брзином,брзином, могумогу дада задржезадрже возило,возило,др ђдр ђ р ,р , уу дд дрдр ,,
аа дада припри тометоме уређајуређај останеостане нене прекинутпрекинут уу раднојрадној
шириниширини..



У зависности од места уградње заштитни уређаји У зависности од места уградње заштитни уређаји 
се постављају на:се постављају на:се постављају на:се постављају на:

спољној ивици коловоза;спољној ивици коловоза;
д ј д дд ј д ду разделном  појасу код путева са две коловозне у разделном  појасу код путева са две коловозне 

траке;траке;
на ивицама мостова, пропуста и потпорних на ивицама мостова, пропуста и потпорних 
зидова и на спољној ивици коловоза за заштитузидова и на спољној ивици коловоза за заштитузидова и на спољној ивици коловоза за заштиту зидова и на спољној ивици коловоза за заштиту 
портала и панела против буке.портала и панела против буке.

СС јј ђђСистемиСистеми задржавањазадржавања којикоји сусу додо садасада уграђиваниуграђивани
кодкод наснас сусу продуктпродукт домаћихдомаћих произвођачапроизвођача оградаограда
којикоји имајуимају сертификатесертификате добијенедобијене уу овлашћенимовлашћеним
иностраниминостраним лабораторијамалабораторијама УУ “Националном“Националноминостраниминостраним лабораторијамалабораторијама.. УУ НационалномНационалном
упутствуупутству заза пројектовањепројектовање ии постављање”постављање” бићебиће
детаљнодетаљно образложенобразложен свакисваки одод системасистема саса својимсвојим
карактеристикамакарактеристикама:: степенстепен задржавања,задржавања, подручјеподручјер рр р р ,р , ру јру ј
деловања,деловања, степенстепен жестинежестине удараудара ии испитанаиспитана
минималнаминимална дужинадужина..



ПолазнеПолазне ии завршнезавршне конструкцијеконструкције сусу деловиделови системасистемарр ру ц јру ц ј уу дд
којимакојима сесе започињезапочиње ии завршавазавршава заштитнизаштитни системсистем ии
којимакојима сесе острварујеострварује везавеза заштитногзаштитног системасистема саса
банкиномбанкином..

АмортизерАмортизер удараудара имаима задатакзадатак дада вративрати уназадуназад
возиловозило којекоје јеје уу његањега ударилоударило.. ЕфекатЕфекат амортизераамортизера

јј ћћ јјудараудара сесе разликујеразликује премапрема следећимследећим критеријумимакритеријумима::

степенстепен снагеснаге (класа(класа брзине)брзине);;(( р )р );;
класакласа трајногтрајног бочногбочног померањапомерања;;
класакласа подручјаподручја враћањавраћања уназадуназад;;
степенстепен јачинејачине удараударастепенстепен јачинејачине удараудара..



4. ПРИКАЗ ПРОЈЕКТА “СИСТЕМИ ЗА 4. ПРИКАЗ ПРОЈЕКТА “СИСТЕМИ ЗА 
ЗАДРЖАВАЊЕЗАДРЖАВАЊЕ

ВОЗИЛА НА ДЕОНИЦИ АУТОПУТА ЕВОЗИЛА НА ДЕОНИЦИ АУТОПУТА Е--70/Е70/Е--75   75   ВОЗИЛА НА ДЕОНИЦИ АУТОПУТА ЕВОЗИЛА НА ДЕОНИЦИ АУТОПУТА Е--70/Е70/Е--75,  75,  
ПЕТЉА „СУРЧИН“ ПЕТЉА „СУРЧИН“ -- ПЕТЉА „БУБАЊ ПЕТЉА „БУБАЊ 

ПОТОК“ПОТОК“
4.1 Основне геометријске и просторне4.1 Основне геометријске и просторне

карактеристике деоницекарактеристике деонице
ПредметнаПредметна деоницадеоница јеје градскиградски аутопутаутопут.. ВећиВећи деодео
деоницедеонице пролазипролази крозкроз урбаноурбано градскоградско подручјеподручједеоницедеонице пролазипролази крозкроз урбаноурбано--градскоградско подручјеподручје
Београда,Београда, аа добардобар деодео крозкроз ширишири центарцентар.. НаНа томтом
делуделу аутопутааутопута налазиналази сесе вишевише петљи,петљи, аутобускихаутобуских
стајалишта,стајалишта, пословнихпословних објекатаобјеката узуз самсам аутопутаутопут иистајалишта,стајалишта, пословнихпословних објекатаобјеката узуз самсам аутопутаутопут ии
бензинскихбензинских станицастаница..

ДеоницаДеоница имаима стандарднистандардни аутопутскиаутопутски профилпрофилДеоницаДеоница имаима стандарднистандардни аутопутскиаутопутски профил,профил,
односноодносно попо дведве возневозне тракетраке уу једномједном смерусмеру ии
зауставнузауставну траку,траку, семсем уу делуделу прекопреко мостамоста “Газела”“Газела” ии
нана успонууспону одод петљепетље „Бубањ„Бубањ Поток“Поток“ додо уласкауласка ууу уу у дд уу дд уу уу
урбаниурбани деодео града,града, гдегде постојепостоје попо тритри возневозне тракетраке попо
смерусмеру кретањакретања..



НаНа делуделу деоницедеонице аутопутааутопута ЕЕ--7070 крозкроз Београд,Београд, одод
З ј“З ј“ ( ј( ј ЕЕ 7575))петљепетље „Змај“„Змај“ (укрштај(укрштај саса аутопутемаутопутем ЕЕ--7575)) додо петљепетље

„Мостар“„Мостар“ (укрштај(укрштај саса путемпутем ММ--1919),), нивониво PGDSPGDS--аа јеје
окооко 150150 000000 возилавозила нана дандан..

НаНа следећимследећим сликамасликама сусу приказанаприказана посебнопосебно опаснаопасна
местаместа попо трећатрећа лицалица којакоја морајуморају битибити обезбеђенаобезбеђенаместаместа попо трећатрећа лица,лица, којакоја морајуморају битибити обезбеђенаобезбеђена
заштитнимзаштитним системимасистемима..







5  ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПРОЈЕКТОВАЊА5  ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПРОЈЕКТОВАЊА5. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПРОЈЕКТОВАЊА5. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПРОЈЕКТОВАЊА

УУ поступкупоступку пројектовањапројектовања смосмо сесе определилиопределили заза
ајај оо за еза е оо е ае а с ас анајвишинајвиши нивониво заштитезаштите попо немачкимнемачким упутствимаупутствима ии
препорукамапрепорукама.. ОсновноОсновно опредељењеопредељење заза немачканемачка
упутстваупутства јеје њиховоњихово вишегодишњевишегодишње искуствоискуство уу
применипримени системасистема заштитезаштите нана аутопутевимааутопутевима каокао ииприменипримени системасистема заштитезаштите нана аутопутевима,аутопутевима, каокао ии
тото штошто таквитакви системисистеми заштитезаштите дајудају високвисок степенстепен
безбедностибезбедности какокако заза путникепутнике уу возилу,возилу, такотако ии заза
трећатрећа лицалица..рр цц

НаНа нашимнашим путевимапутевима сесе дугидуги низниз година,година, каокао основниосновни
типтип заштитезаштите оградеограде примењиваопримењивао модификованимодификованитиптип заштитезаштите оградеограде примењиваопримењивао модификованимодификовани
немачкинемачки моделмодел RALRAL,, стогастога ии данасданас имамоимамо највишенајвише
сазнањасазнања ии искуставаискустава управоуправо одод њихњих ии уу применипримени
новихнових системасистема заштитезаштите..



5.1 ИЗБОР ЗАШТИТНИХ УРЕЂАЈА5.1 ИЗБОР ЗАШТИТНИХ УРЕЂАЈА

Н ј ћН ј ћ јј ј ћј ћНајвећиНајвећи степенстепен заштитезаштите јеје примењенпримењен заза постојећепостојеће
мостове,мостове, стубовестубове надпутњака,надпутњака, пешачкепешачке пасареле,пасареле, уу
зонизони надпутњаканадпутњака нана петљипетљи „Змај“„Змај“ ии уу зонизони пијацепијаце нана
ДушановцуДушановцу УУ пројектупројекту сусу примењенипримењени следећиследећиДушановцуДушановцу.. УУ пројектупројекту сусу примењенипримењени следећиследећи
системисистеми заза задржавањезадржавање::

HH22 ((WW44)) -- нана мостовима,мостовима, уу зонамазонама порталнихпорталних носачаносача ии
стубовастубова пасарелапасарела;;

HH22 ((WW55)) -- уу зонамазонама бензинскихбензинских станицастаница ии градскеградске пијацепијаце;;
HH22 ((WW33)) -- нана мостовимамостовима којикоји немајунемају пешачкупешачку стазустазу;;
HH11 ((WW44)) ддHH11 ((WW44)) -- нана потпорнимпотпорним зидовимазидовима насипа,насипа, уу зонамазонама тржнихтржних

центарацентара лоциранихлоцираних узуз аутопутаутопут ии кодкод стубовастубова
надпутњаканадпутњака;;

HH11 ((WW55)) нана банкинибанкини уу разделномразделном појасупојасу ии сервиснимсервиснимHH11 ((WW55)) -- нана банкини,банкини, уу разделномразделном појасупојасу ии сервиснимсервисним
тракаматракама;;

NN22 ((WW55)) -- нана крацимакрацима петљипетљи гдегде сусу високивисоки насипинасипи;;
NN22 ((WW44)) -- нана крацимакрацима петљипетљи уу зонамазонама стубовастубова расветерасвете;;NN22 ((WW44)) нана крацимакрацима петљипетљи уу зонамазонама стубовастубова расветерасвете;;
НН44bb (W(W66)) -- SUPERRASUPERRAIILL PLUSPLUS нана банкинибанкини уу зонизони надпутњаканадпутњака

петљепетље “Змај”“Змај”..



5.2 УГРАДЊА ЗАШТИТНИХ СИСТЕМА5.2 УГРАДЊА ЗАШТИТНИХ СИСТЕМА

ВећВећ кодкод пројектовањапројектовања заштитнихзаштитних системасистема морамора сесе
водитиводити рачунарачуна оо тометоме дада лили заштитназаштитна оградаограда можеможе

00 55дада сесе поставипостави премапрема прописупропису нана удаљеностиудаљености одод 00,,55
mm одод ивицеивице коловозаколовоза.. УУ нашемнашем случајуслучају јеје нана
неколиконеколико локација,локација, збогзбог недостатканедостатка простора,простора,
предвиђенопредвиђено постављањепостављање плаштаплашта оградеограде нана ивицуивицупредвиђенопредвиђено постављањепостављање плаштаплашта оградеограде нана ивицуивицу
коловозаколовоза..

ПостављањеПостављање заштитнихзаштитних системасистема морамора сесе известиизвестиПостављањеПостављање заштитнихзаштитних системасистема морамора сесе известиизвести
нана стабилизованојстабилизованој банкини,банкини, аа нана мостовимамостовима ии
потпорнимпотпорним зидовимазидовима нана одговарајућојодговарајућој бетонскојбетонској
подлозиподлози..подлозиподлози..

КодКод пројектовањапројектовања сесе морамора водитиводити рачунарачуна ии оо
подземнимподземним инсталацијамаинсталацијама којекоје несмејунесмеју битибитиподземнимподземним инсталацијамаинсталацијама којекоје несмејунесмеју битибити
угроженеугрожене побијањемпобијањем стубовастубова челичнечеличне оградеограде..



6. ЗАКЉУЧАК6. ЗАКЉУЧАК

ИзИз свегасвега досаддосад наведеногнаведеног можеможе сесе закључитизакључити
следећеследеће::

ДаДа биби сесе пројектовалипројектовали заштитнизаштитни системисистеми попо
стандардустандарду СРПССРПС ЕЕNN 13171317,, потребнопотребно јеје ускладитиускладити

јјзаконскузаконску регулативурегулативу ии донетидонети правилникеправилнике којикоји сусу уу
складускладу саса европскимевропским стандардимастандардима ии задовољавајузадовољавају
нашенаше условеуслове..

НеопходноНеопходно јеје ускладитиускладити грађевинскеграђевинске прописепрописе заза
ширинуширину банкинебанкине ии висинувисину ивичњакаивичњака нана мостовимамостовима
саса захтевимазахтевима изиз стандардастандарда СРПССРПС ЕЕNN 13171317саса захтевимазахтевима изиз стандардастандарда СРПССРПС ЕЕNN 13171317..

ПреПре почеткапочетка пројектовањапројектовања сагледатисагледати свесве аспектеаспекте
ђђ јјтрасе,трасе, изграђеностизграђеност уу путномпутном појасу,појасу, каокао ии густинугустину ии

структуруструктуру саобраћајасаобраћаја..



КодКод опредељењаопредељења заза одређениодређени системсистем заштитезаштите
размотритиразмотрити свесве околностиоколности такотако дада усвојениусвојени системсистем
заштитезаштите омогућиомогући максималнумаксималну безбедностбезбедност сасазаштитезаштите омогућиомогући максималнумаксималну безбедностбезбедност саса
минималнимминималним последицамапоследицама попо учесникеучеснике уу саобраћајусаобраћају
кодкод акцидентнихакцидентних ситуацијаситуација..


