
Техничко писмо SRPS A.A0.101, 102 и 103 

Да би све што је означено речима и бројевима били читко и јасно, 
стандари су дефинисали техничко писмо. 

У техничким цртежима обавезно је коришћење техничког писма. 
Главне видљиве ивице и контуре предмета се цртају пуним дебљим 

линијама.  
Невидљиве ивице и контуре цртају се црта-црта линијама.  
Обележавање димензија назива се котирање. Котне линије се цртају 

танким пуним линијама.  
Ако је предмет симетричан обавезно је уцртавање оса тањим 

линијама црта-тачка-црта.  
Поред наведених линија постоје и друге стандардизоване линије у 

техничком цртању. 
Рачунарска техника и софтвери су омогућили брже једноставније и 

униформније техничко цртање.  
Најраспрострањенији софтвери су који у називу имају ознаку CAD. 

Постоје наменски софтвери за машинство, грађевинарство, архитектуру и 
др. 

Постоје две основне врсте цртежа у техничком цртању. То су цртежи 
делова и цртежи склопова. На цртежу дела приказан је само један предмет 
који је немогуће растављати. Цртеж склопа служи за представљања 
међусобног положаја делова у некој машини. 

Српским стандардом су прописане карактеристике техничког писма 
које се користе на техничким цртежима и у њиховој пропратној 
документацији. Техничко писмо обухвата слова латинице, ћирилице, грчки 
алфабет, арапске и римске бројеве, знакове рачунских радњи и 
интерпункције.  

Према стандарду у употреби су два типа слова: тип А и тип В, Слика 
3.4. Слова типа А и В могу бити исписана под углом од 15° и у односу на 
вертикалу нагнута на десну страну, а могу бити исписана и вертикално 
(усправно). За техничко писмо било којег типа (А или В) као основна мера 
од које зависе све величине техничког писма узета је висина великих слова 
или називна висина, означена малим словом h. 

 
Слика 3.4 Употреба два типа слова према стандарду 

На слици 3.5 дати су основни подаци о величинама техничког писма. 
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Употребљавају се следеће висине слова: 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14 и 20 mm. 
Избор висине слова зависи од величине формата, врсте и намене цртежа. 

Основна разлика између слова и бројева типа А и типа В је у односу 
d/h. Користе се два стандардна односа: d/h = 1/14 - тип А и d/h = 1/10 - тип 
В, јер њихова употреба захтева мањи број дебљина линија.  
 

 
Слика 3.5 основни подаци о величинама техничког писма 

У табели 3.2 дата је зависност појединих величина техничког писма 
типа А и В у зависности од висине великог слова (h). 

 
 
 
 

Табела 3.3. 
Карактеристике Тип A Тип B 
Висина великих слова h (14/14)h (10/10)h 
Висина малих слова c (10/14)h (7/10)h 
Растојање између слова или бројки a (2/14)h (2/10)h 
Најмање растојање између основних линија b (22/14)h (16/10)h 
Најмање растојање између речи e (6/14)h (6/10)h 
Дебљина линија d (1/14)h (1/10)h 
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Слика 3.6  Ћирилично косо техничко писмо 

Ширина прореза на шаблону усклађена је са пером за туширање тзв. 
рапидограф који се користи за писање. У Табелама 3.4 и 3.5 дата је 
узајамна зависност дебљине перa за туширање и висине слова. 

 
Табела 3.4 

перо за туширање (деб. лин.) 0,18 0,25 0,35 0,5 0,7 1,0 1,4 
Висина (h) 2,5 3,5 5 7 10 14 20 

Табела 3.5 

перо за туширање (деб. лин.) 0,25 0,35 0,5 0,7 1,0 1,4 2,0 
Висина (h) 2,5 3,5 5 7 10 14 20 

 

Размере  SRPS A.A0.106 

Предмети се у техничким цртежима могу приказати у стварној 
величини, увећано или умањено. Размера је однос дужине линије на 
цртежу и дужине у природи коју та линија представља. Избор размере 
зависи од величине предмета и његове сложености. Предмети великих 
димензија и једноставног облика цртају се умањено. Предмети малих 
димензија и сложеног облика понекад се морају јасније приказати, па се 
тада цртају увећано. Без обзира на то да ли је предмет нацртан у стварној 
величини, увећано или умањено, при котирању у цртеж се уносе стварне 
мере предмета. 
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Слика 3.23 Цртање круга у размери 

Размера се уписује у одговарајуће поље заглавља. Ознака размере 
садржи реч ″размера″ или само бројке. На пример: Размера 1:5 или само 
1:5. 

Табела 3.10 Размере SRPS A.A0.106 

Стварна величина 1:1 
1:2 1:5 1:10 

1:20 1:50 1:100 Умањење 
1:200 1:500 1:1000 

2:1 5:1 10:1 Увећање 
20:1 50:1 100:1 

 

Типови и дебљине линија SRPS A.A0.110 

Стандардом су прописане врсте линија које се могу употребљавати у 
машинском техничком цртању. Свака линија има свој назив, ознаку, тачно 
прописан облик, дебљину и примену. На цртежима се користе две дебљине 
линија чији је однос 2:1. Стандардне дебљине линија су: 0,25; 0,35; 0,5; 0,7; 
1,0; 1,4 и 2,0 mm. 

Табела 3.11 Стандардне дебљине линија 

Дебљина линије, mm Ознака формата 
Дебела Танка 

A0, A1 0,7 0,35 
A2, A3, A4 0,5 0,25 

 
На Слици 3.24 дате су препоручене мере појединих врста линија. 
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Слика 3.24 Мере појединих врста линија 

Типови линија који се користе у машинском техничком цртању дати 
су у Табели 3.12. 

Табела 3.12 Типови линија 

Тип линије Опис Примена 

 
A Пуна дебела 

Контуре и 
незаклоњене 
ивице 

 B Пуна танка 

Котне и 
помоћне котне 
линије, 
показне линије 
линије 
шрафуре, 
контуре 
заокренутих 
пресека 

 
C 

Пуна танка, 
извучена 
слободном 
руком 

Ограничавање 
делимичних 
пресека, 
прекида 

 
D Пуна танка 

цик цак 

Служи као и 
линија C, али 
на једном 
цртежу увек 
користити 
само један тип 
линије 

 E Испрекидан
а дебела 

Цртање 
заклоњених 
ивица и 
контура 

 F Испрекидан
а танка 

Служи као и 
линија E, али 
на једном 
цртежу увек 
користити 
само један тип 
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линије 

 G Црта-тачка-
црта, танка 

Осне линије, 
симетрале и 
путање 

 

H 

Црта-тачка-
црта, танка 
задебљана 
на крајевима 
и местима 
промене 
правца 

Цртање 
трагова равни 
пресека 

 J Црта-тачка-
црта, дебела 

Приказивање 
на којима се 
изводе 
специјални 
поступци 
(галванизација
, цементација, 
итд) 

 K 
Црта-две 
тачке-црта 
танка 

Приказивање 
контура 
суседних 
делова, 
контура 
машинских 
делова пре 
обликовања и 
међуположаја 
покретних 
делова 

 
Примери примене неких типова линија дати су на Слици 3.25. 
 

ГЕОМЕТРИЈСКО ЦРТАЊЕ 

Елементи геометријских конструкција који се најчешће користе у 
конструкцији машинских делова јесу: тачка, права и кружница, па је 
потребно упознати основне геометријске конструкције сачињене од тих 
елемената. 

Нормала на праву а кроз дату тачку Р на правој 

Произвољним отовором шестара пресече се права а луковима са 
средиштем у тачки Р. Тако се добију тачке А и В .  Отвором шестара већим 
од половине дужи АВ опишу се лукови са средиштем у А и В, тако да се 
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пресеку. Добијена тачка и тачка Р одређују правац нормале на праву а (Сл. 
4.1 (а)). 

            
    

 
                                    (а)   (б) 

Слика 4.1. Поступак цртања нормале на праву шестаром (а) и лењиром (б) 

Поступак цртања нормале на праву а кроз тачку Р уз помоћ лењира 
види се са Слике 4.1 (б). Римским бројевима означени су узастопни 
положаји покретног лењира у поступку цртања. 

Нормала на праву а кроз тачку Р ван праве 

Произвољним отвором шестара пресече се права а, луком чије је 
средиште у тачки Р, тако да се добију тачке А и В. Из тих тачака опишу се 
два лука истог полупречника и произвољне величине. У пресеку тих 
лукова добије се тачка која са тачком Р одређује правац нормале на праву 
а (Сл. 4.2). 
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Слика 4.2  Нормала на праву а кроз тачку Р ван праве 

Симетрала дужи 

Отовором шестара већим од половине дужи описују се лукови са 
средиштима у тачкама А и В тако да се узајамно пресеку. Тако добијене 
тачке С и D одређују правац симетрале која је управна на дуж АВ и полови 
је (Сл. 4.3). 

 
Слика 4.3 Симетрала дужи 

 
 

Цртање праве кроз дату тачку С паралелно са датом правом 

Пошто је већ познат начин цртања паралелних правих помоћу 
троуглова, овде се овјашњава само поступак помоћу шестара (Сл. 4.4). 
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Слика 4.4 Цртање паралелних правих 

 
Произвољним отовором шестара опише се лук са средиштем у тачки 

С тако да се добије тачка А. Истим отовором шестара кроз тачку С опише 
се лук са средиштем у тачки А, тако да се пресецањем праве а добије тачка 
В. Отвором шестара ВС опише се лук са средиштем у тачки А, тако да се у 
пресеку са већ нацртаним луком кроз А добије тачка D. Тачке С и D 
одређују правац праве b, паралелно са правом а. 

Крива линија на сталном растојању од дате криве 

 У отвор шестара узме се најкраће (задато) раcтојање r између кривих 
и опише се више лукова са средиштима дуж криве. Помоћу кривуљара 
црта се тражена крива као обвојница нацртаних лукова (Сл.4.5). 

 
 

 
Слика 4.5 Крива линија на сталном растојању од дате криве 

 

Подела дужи на једнаке делове 

Када је потребно да се дуж АВ подели на n једнаких подељака и када 
је њена дужина ''незгодна'' за непосредну поделу (мерни број подељака је 
недељив број), тада из тачке А дате дужи под произвољним углом према 
АВ нацрта се дуж АВ' чији су подељци цели бројеви. Кроз тачке В и В' 
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нацрта се зрак и паралелно са њим кроз остале подељке дужи АВ' цртају се 
зраци који деле дуж АВ на n делова (Сл. 4.6). 

 

 
 

Слика 4.6 Подела дужи методом сразмере 

Симетрала угла 

Произвољним отвором шестара пресеку се оба крака луковима чије је 
средиште у темену угла О. Тако се добијају тачке А и В непромењеним 
или новим, погодним отвором шестара нацртају се лукови са средиштима 
у тачкама А и В, тако да се у пресеку добије тачка S. Тачке О и S одређују 
правац симетрале угла. Користећи поступак на Слици 4.7, може се 
цртањем симетрале угла од 90о конструисати угао од 45о. 

 

 
Слика 4.7 Симетрала угла 
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 Подела правог угла на три једнака дела  

Произвољним отвором шестара нацрта се лук са средиштем у темену 
угла О. Из пресечних тачака А и В лука и кракова угла истим отвором 
шестара пресече се нацртани лук. Пресечне тачке С и D на луку и теме О 
одређују кракове угла од по 30о. Углови од 30о, 60o, 120о итд, могу се 
конструисати поступком објашњеним на Слици 4.8. 

 
Слика 4.8 Подела правог угла на три једнака дела 

Одређивање средишта кружнице кроз три произвољне тачке  

Поступак је следећи: спајајући тачке А и В, а затим В и С, добију се 
две дужи. У пресеку симетрала тих дужи добија се тражено средиште, као 
на Слици 4.9.  

 
Слика 4.9 Цртање кружнице кроз три тачке 
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Конструкција тангенте кружнице из дате тачке P 

У пресеку кружног лука, чије је средиште на средини дужи SP, а 

полупречник  
2

SPr  , и дате кружнице, добије се тачка Т. Права t коју 

одређују тачке Р и Т је тангента кружнице у тачки Т, а дуж SТ је нормала у 
истој тачки, као на Слици 4.10. 

 

 
Слика 4.10 Тангента кружнице из дате тачке P 

Цртање тангенте на две кружнице са исте стране и са различитих 
страна 

Цртање заједничке тангенте две кружнице полупречника R1 и R2 
приказано је на Слици 4.11. 

 
Слика 4.11 Заједничке тангенте две кружнице 

 
Кроз средиште кружница О1 и О2 нацрта се осна линија. Из средишта 
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О2 нацрта се помоћна кружница полупречника R2-R1 на који се из 
средишта О1 цртају помоћне тангенте О1А и О1В. 

Из средишта О2 продуже се нормале на АО1 и ВО1 до пресека са 
датом кружницом. Добијају се тачке С и из средишта О1 управно на АО1 и 
DО1 нацртају се полуправе до пресека са кружницом полупречника R1. 
Добијају се тачке Е и F. Тачке С и D ,  односно D и F су додирне тачке 
тангенте и кружница. 

Конструкција тангенте са различитих страна осне линије изводи се 
поступком који је следствен претходном (Слика 4.12), са разликом што се 
за помоћну кружницу (из средишта О2)  узима полупречник који је једнак 
збиру R1 + R2 . 

 
Слика 4.12 Конструкција тангенте са различитих страна осне линије 
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КОНТУРЕ 

Спајање кракова угла луком датог полупречника 

Да би се одредило средиште лука полупречника r којим треба да се 
споје краци оштрог или тупог угла, поступак је следећи: паралелно са 
крацима датог угла, на растојању R, нацртају се две праве. У њиховом 
пресеку је тражено средиште лука 
 (Сл. 5.1 и Сл. 5.2). 

 
Слика 5.1. Спајање кракова оштрог угла луком датог полупречника 

 
Слика 5.2 Спајање кракова тупог угла луком датог полупречника 

Тачке преласка са криве на криву за случајеве приказане на сликама 5.1 до 
5.3 налазе се на пресеку нормала из средишта С и кракова угла. 

Ако је задат прав угао, средиште лука којим треба спојити кракове 
одређује се као што је приказано на Слици.  5.3. 
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Слика 5.3. Спајање кракова правог угла луком датог полупречника 

Спајање кружнице и праве луком датог полупречника са спољне 
стране  

Средиште О1 налази се у пресеку праве а, паралелне са датом правом 
на растојању r1 и лука полупречника R+r1 са средиштем у S (Слика 5.4). 

Средиште O2 налази се истим поступком као средиште O1. Тачке 
преласка са праве на лук (C3 и C4) налазе се у пресеку нормала из средишта 
О1 односно О2 на праву и праве. Прелазак са једног на други лук (тачке C1 
и C2 ) налази се у пресеку спојне дужи SO1 односно SO2 и кружнице. 

 
Слика 5.4 Спајање праве и лука луком датог полупречника (споља) 



16 
 

Спајање кружнице и праве луком датог полупречника с 
унутрашње стране 

Поступак за решавање овог задатка исти је као код претходног 
задатка, с том разликом што се уместо отвора шестара R+r узима R-r. 

 

  
Слика 5.5.  Спајање праве и лука луком датог полупречника са унутрашње 

стране 

Спајање двеју кружница или кружних лукова луком датог 
полупречника 

Додир кружница удубљеном страном лука l Слика 5.6. 

 
Слика 5.6 Спајање двеју кружница или кружних лукова луком датог 

полупречника 
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Из средишта О2 опише се лук полупречника R-R2 а из средишта O1 

лук полупречника R-R1. У пресеку ових лукова налази се средиште О лука 
којим треба спојити дате кржнице. Тачке преласка налазе се у пресеку 
спојних дужи OO2 и OO1 са нацртном контуром. 

Додир кружница испупченом страном лука 1 

Задатак се своди на претходни, с том разликом што се уместо 
полупречника R-R1 узима R+R1 а уместо R-R2 полупречник R+R2. 

Додир једне кружнице испупченом (Сл.5.7), а друге кружнице 
удубљеном страном датог лука (Сл. 5.8).   

Из средишта повуче се лук полупречника R+R1, а из средишта лук 
полупречника R-R1. У пресеку лукова налази се средиште О лука којим се 
спајају (тангентирају) кружнице. Тачке преласка S налазе се на нацртној 
контури у пресеку спојних дужи OO1 и OO2 са одговарајућим кружницама. 

 
Слика 5.7 Спајање двеју кружница (лукова) луком датог полупречника 

 
Слика 5.8 Спајање двеју кружница (лукова) луком датог полупречника 
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1.1. Додир луком полупречника R двеју кружница који се секу 

а) Кружницу са средиштем O1 додирује лук полупречника R са 
унутрашње стране, а кружницу са средиштем O2 са спољашње стране. 

б) Лук полупречника R додирује обе кружнице са унутрашње стране. 
Конструкција се види из датих слика. 

 
            а) б) 

Слика 5.9 Спајање двеју кружница које се секу луком датог полупречника 

 Граница преласка са лука једног полупречника на лук другог 
полупречника налази се у пресеку праваца повучених кроз одговарајућа 
средишта тих лукова и саме сложене лучне линије.  
 

 
 

 

 


