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Резиме: Област ванредног превоза у Републици Србији уређена је Законом о путевима,
Законом о безбедности саобраћаја на путевима и подзаконским прописима. Ванредни превоз
који обављају возила или скуп возила која су у власништву или закупу војске уређен је и у
Министарству одбране и Војсци Србије подзаконским актом министра одбране, у оквиру
уређења области безбедности војних учесника у саобраћају. Специфичности задатака
јединица и установа намећу потребу да се ванредни превоз у Министарству одбране и Војсци
Србије планира, организује и прати са посебном пажњом. У раду је дат преглед начина и
обима обављања ванредног превоза у Министарству одбране и Војсци Србије са предлогом
мера за повећање безбедности учесника у саобраћају током ванредног превоза. Закључци из
рада могу бити корисни и за транспортне и друге компаније које у оквиру свог посла обављају
ванредним превозом.
Кључне речи: ванредни превоз, безбедност војних учесника у саобраћају
Abstract: The field of extraordinary transport in The Republic of Serbia is regulated by Law on
Roads, Law on Road Safety and their rules. Extraordinary transport conducted by military vehicles
and vehicles engaged by military units, is regulated in The Ministry of Defence and The Serbian
Armed Forces by internal rule, within military participants’ road safety regulation. Specificity of
units’ missions and tasks affects necessity to plan, organize and monitor extraordinary transport in
The Ministry of Defence and The Serbian Armed Forces with special attention. This paper gives
review of the methods and the parameters of extraordinary transport execution in The Ministry of
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Defence and The Serbian Armed Forces, with proposals of measures for improving road safety of
extraordinary transport participants. Conclusions from this paper could be useful and for
transportation and other companies, which conduct extraordinary transport within their own
business.
Keywords: extraordinary transport, military participants' road safety

1.

УВОД

Ванредни превоз јесте превоз возилом, односно скупом возила која сама или са
теретом прекорачују прописима дозвољено осовинско оптерећење, највећу
дозвољену укупну масу, ширину, дужину или висину.
Ванредни војни превоз је кретање војног возила по путу односно кретање скупа
војних возила која не испуњавају прописане услове у погледу димензија (дужина,
ширина и висина), највеће дозвољене укупне масе или осовинског оптерећења
односно на којима возило са теретом премашује највеће дозвољене димензије
(дужина, ширина и висина) за поједине врсте возила.
Специфичности свакодневних задатака јединица и установа намећу потребу да
се ванредни превоз у Министарству одбране и Војсци Србије као и кретања возила
којима се превозе или вуку оруђа, инжињеријске машине, пољопривредне машине
или друга возила посебне намене планира, организује, реализује и прати са
посебном пажњом. У реализацији задатака који обухватају и ванредни превоз
ангажује се велики број људи и средстава ради обезбеђења безбедности војних, али
и других учесника у саобраћају.
У раду је дат преглед начина и обима обављања ванредног војног превоза у
Министарству одбране и Војсци Србије са мерама које се предузимају за повећање
безбедности учесника у саобраћају током ванредних војних превоза.
2.

НОРМАТИВНО РЕГУЛИСАЊЕ ВАНРЕДНОГ ПРЕВОЗА

Ванредни превоз у Републици Србији нормативно је регулисан Законом о
путевима, Законом о безбедности саобраћаја на путевима, Правилником о начину
обављања ванредног превоза и Правилником о условима за издавање дозволе за
ванредни превоз. У Министарству одбране ванредни превоз уређен је Правилником
о безбедности војних учесника у саобраћају на путевима.
2.1.

Начин организовања ванредног превоза у Републици Србији

Законом о безбедности саобраћаја на путевима уређено је да у саобраћају на
путу, укључено жуто ротационо или трепћуће светло мора да има возило које
прелази прописане димензије, односно возило на коме терет прекорачује дозвољене
димензије и возило које прати такав превоз када је то одређено у дозволи за
ванредни превоз (Закон о безбедности саобраћаја на путевима, чл. 111).
Возач возила којим се врши ванредни превоз не сме да има у организму
психоактивних супстанци или алкохола или да показује знаке поремећаја, које су
последица конзумирања алкохола и/или психоактивних супстанци. Законом о
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безбедности саобраћаја на путевима предвиђено је изрицање два додатна казнена
поена возачу возила којим се врши ванредни превоз, уколико се утврди извршење
прекршаја управљања возилом под дејством алкохола у стању средње, тешке, веома
тешке и потпуне алкохолисаности. Такође, уколико се утврди извршење прекршаја
управљања возилом под дејством алкохола у стању високе, средње, тешке, веома
тешке и потпуне алкохолисаности, предвиђено је увећање прописаног трајања
заштитне мере забране управљања возилом возачу возила којим се врши ванредни
превоз за два месеца. Законом о безбедности саобраћаја на путевима предвиђено је
искључење из саобраћаја возила којим се ванредни превоз не обавља у складу са
условима наведеним у одобрењу о ванредном превозу (Закон о безбедности
саобраћаја на путевима, чл. 289).
Доношењем новог Закона о путевима, стављене су ван снаге одредбе Закона о
безбедности саобраћаја на путевима које су уређивале ванредни превоз.
Ванредни превоз може се вршити на територији Републике Србије у друмском
саобраћају, односно међународном превозу у друмском саобраћају, на основу
дозволе коју на захтев власника, односно корисника возила, издаје управљач јавног
пута за сваки појединачни превоз, односно више превоза, и о чему води евиденцију
(Закон о путевима, чл. 54).
Дозволу за ванредни превоз управљач јавног пута не може издати ако техничко
експлоатационе карактеристике јавног пута на којем се обавља ванредни превоз не
омогућавају безбедан саобраћај возила, односно скупа возила којим се обавља
ванредни превоз, као и свих осталих учесника у саобраћају на том путу.
Ванредни превоз се може обавити без дозволе за ванредни превоз, у случају када
се превоз обавља за потребе одбране земље, односно за извршавање задатака из
дeлокруга министарства надлежног за послове одбране, ако се тај превоз обавља под
надзором министарства надлежног за послове одбране. Међутим, министарство
надлежно за послове одбране дужно је да обављање ванредног превоза, пре почетка,
усагласи са управљачем јавног пута и о обављању ванредног превоза обавести
министарство надлежно за унутрашње послове (Закон о путевима, чл. 58).
Лице које обавља ванредни превоз дужно је да надокнади штету управљачу
јавног пута која је настала услед обављања ванредног превоза на јавном путу.
Контролу ванредног превоза на јавном путу врши овлашћено лице министарства
надлежног за послове саобраћаја, односно овлашћено лице органа јединице локалне
самоуправе надлежног за послове саобраћаја и овлашћено службено лице
министарства надлежног за унутрашње пословe. Мерење осовинских оптерећења,
укупне масе и димензија возила која саобраћају на јавном путу, врши управљач
јавног пута уз присуство овлашћеног лица министарства надлежног за послове
саобраћаја, односно овлашћеног лица органа јединице локалне самоуправе
надлежног за послове саобраћаја.
Министарство надлежно за унутрашње послове врши надзор над спровођењем
прописа у вези са ванредним превозом. Републички инспектор за државне путеве
има право и дужност да проверава да ли се ванредни превоз врши са дозволом,
односно у складу са условима прописаним дозволом. У вршењу инспекцијског
надзора републички инспектор за државне путеве овлашћен је да искључи из
саобраћаја на државном путу возило којим се обавља ванредни превоз без дозволе
или противно условима датим у дозволи за ванредни превоз (Закон о путевима, чл.
105).
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Правилником о начину обављања ванредног превоза прописани су ближи услови
о начину обављања ванредног превоза и возилима којима се тај превоз обавља у
друмском саобраћају. Одредбе овог правилника не примењују се на ванредни превоз
који обављају возила или скуп возила, која су у власништву или у закупу војске,
када се ванредни превоз обавља у сврху извршавања задатака војске и под њиховим
надзором.
Ванредни превоз се не обавља у периоду од 15 сати до 24 сата: петком, недељом
као и на дан уочи државног празника и последњег дана државног празника. У
случају када се ванредни превоз обавља на државним путевима I реда, максималан
број возила у конвоју може бити три. У случају када се ванредни превоз обавља на
осталим јавним путевима, максималан број возила у конвоју може бити два
(Правилник о начину обављања ванредног превоза, чл. 4. и 5).
Ванредни превоз може се обављати: без пратње, уз пратњу возила за пратњу,уз
пратњу возила за пратњу и возила Министарства унутрашњих послова. На
државним путевима I реда − аутопуту, возило за пратњу налази се иза возила или
скупа возила којим се обавља ванредни превоз. На осталим државним путевима I
реда, државним путевима II реда, општинским путевима и улицама, возило за
пратњу налази се испред возила или скупа возила којим се обавља ванредни превоз
(Правилник о начину обављања ванредног превоза, чл. 7).
Возило или скуп возила којим се обавља ванредни превоз мора бити на предњој
и задњој страни возила означено са најмање једним ротационим или трепћућим
светлом жуте боје, док возило за пратњу мора бити означено са најмање једним
ротационим или трепћућим светлом жуте боје. Возило за пратњу, возило или скуп
возила с којим се обавља ванредни превоз морају бити опремљени бежичним
телекомуникационим уређајима, који омогућавају комуникацију између возача
возила за пратњу и возача возила или скупа возила којим се обавља ванредни превоз.
Возило или скуп возила којим се обавља ванредни превоз, са или без терета, мора
бити на предњој и задњој страни возила или скупа возила или терета означена
ознаком „ванредни превоз”. Возило за пратњу подносиоца захтева мора бити
означено ознаком „ванредни превоз”, која је видљива са предње и задње стране
(Правилник о начину обављања ванредног превоза, чл. 14).
Правилником о условима за издавање дозволе за ванредни превоз прописани су
услови које мора да испуни подносилац захтева за издавање дозволе, услови и начин
издавања дозволе, врстe дозвола, рокови важења дозвола као и садржај и изглед
обрасца дозволе за обављање ванредног превоза.
2.2.

Начин организовања ванредног војног превоза у Министарству
одбране и Војсци Србије

Жуто ротационо или трепћуће светло може се постављати или уграђивати
односно употребљавати на војном возилу које врши ванредни војни превоз, као и на
војном возилу којим се обезбеђује пролаз војног возила којим се врши ванредни
војни превоз.
Ванредни војни превоз врши се на основу одобрења за ванредни војни превоз
које на основу захтева јединице издаје посебна организацијска јединица надлежна
за координацију транспорта. Захтев за издавање одобрења за ванредни војни превоз
подноси се начелно најмање десет дана пре почетка превоза (Правилник о
безбедности војних учесника у саобраћају на путевима, чл. 28).
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Када се планира обављање превоза на локалним путевима, ако услови
организовања и специфичности ванредног војног превоза у Министарству одбране
и Војсци Србије то омогућавају, остварује се непосредна сарадња између посебне
организацијске јединице надлежне за координацију транспорта и локалне заједнице.
Наведена сарадња, када то није у супротности са заштитом тајности података,
обухвата првенствено упознавање локалне заједнице са специфичностима средства
које се превози као и усаглашавање које се односи на релацију кретања, време
почетка превоза и завршетка превоза и, по потреби, место одмора и време одмора.
Посебна организацијска јединица надлежна за координацију транспорта
усаглашене ставове конкретизује одобрењем за ванредни војни превоз
додељивањем задатака јединици која реализује превоз.
Значајно је нагласити да се ванредни војни превоз најчешће обавља путевима
који су у надлежности више локалних управа, односно управљача пута, што у
великом броју случајева, између осталог и због кратког времена за планирање и
организовање ванредног војног превоза, отежава, а понекад и онемогућава
остваривање потпуне наведене сарадње.
Ванредни војни превоз планира се у време мањег интензитета саобраћаја и врши
се у складу са условима који су одређени у одобрењу за ванредни војни превоз .
Ванредни војни превоз се не врши:
• ноћу и у условима смањене видљивости;
• у дане уочи и на дан државних празника, петком и недељом у времену
од 14.00 часова до 24.00 часа;
• када геометријске карактеристике пута, стање коловоза, путних и
других објеката и опреме пута не омогућавају безбедно кретање возила
или скупа возила са теретом или без терета којима се врши ванредни
превоз;
• када маса терета на возилу прелази носивост возила којим се превози
терет; и
• када прекорачење прописаних вредности осовинских оптерећења
возила или скупа возила прелазе вредности наведене у декларацији
произвођача возила за које се дозвола издаје, при чему максимално
оптерећење за осовине са два или четири точка не може бити веће од 12
t по осовини односно за осовине са осам точкова не може бити веће од
16 t по осовини.
Овлашћено службено лице Војне полиције пре почетка ванредног војног превоза
контролише да ли су испуњени сви прописани услови уколико је одобрењем за
ванредни војни превоз одређено да пратњу врши Војна полиција. Уколико услови
нису испуњени, овлашћено службено лице Војне полиције израђује извештај и
наређује лицу које управља возилом да обустави превоз док се не отклоне недостаци
(Правилник о безбедности војних учесника у саобраћају на путевима, чл. 33).
Оваква превентивна и контролна улога Војне полиције у реализацији ванредних
војних превоза је дала изузетно позитивне резултате, али је истовремено и значајно
ангажовање припадника Војне полиције на тим задацима.
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3.

РЕАЛИЗАЦИЈА ВАНРЕДНИХ ВОЈНИХ ПРЕВОЗА

Регулисање војног путног саобраћаја се обавља најчешће праћењем: ванредних
војних превоза, превоза опасне робе и кретања колона, при чему се војним возилима
којима се регулише саобраћај пређе годишње око 300.000 km (Трифуновић 2017,
Милошевић и Трифуновић 2017).
Подаци о врстама регулисања − праћења војних возила указују да је од свих
регулисања највећи број у посматраном периоду вршен током ванредних војних
превоза 54%.
Посматрајући ванредне војне превозе у периоду 2016-2018. година уочава се
значајно повећање обима тј. захтева за превозом таквих терета који су ванредни
војни превози.
Примера ради, ако је индекс ванредних војних превоза био 100% за 2016. годину,
онда је повећање захтева и реализације у 2017. и 2018. години било:
• 2017. године ...... 124% и
• 2018. године ...... 136%.
Ови индикатори о повећању интензитета ванредних војних превоза указују на
свакодневну све већу заступљеност ванредних војних превоза на путевима у
Републици Србији и на значајно већи број реализованих ванредних војних превоза
него у претходном периоду.
Поред тога што су подзаконским актима који су донети у Министарству одбране
и Војсци Србије створени предуслови за примену мера које се користе и у цивилним
структурама, услед тежње за што већом безбедношћу у саобраћају и схватања о
степену одговорности надлежних руководилаца, најчешће се у пракси ванредни
војни превоз обавља уз пратњу патрола Саобраћајне војне полиције.
У оквиру подсистема транспорта − ванредног војног превоза приступа се и
оспособљавању возача на специјализованим курсевима за управљање вучним
возовима борбених возила и инжињеријских машина, на којим се поред вештина
управљања том врстом возила, посебна пажња посвећује и припремама за обављање
ванредног војног превоза и начинима реализације ванредних војних превоза
обзиром на услов безбедности свих учесника у саобраћају (Слика 1).

Слика 1. Припреме за ванредни војни превоз
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Највећа финансијска улагања у унапређење ванредног војног превоза су на пољу
занављања возила којим се обавља ванредни војни превоз, при чему је заступљен и
приступ модернизације постојећих возила која одговарају савременим
безбедносним критеријумима.
Ванредни војни превоз врши се коришћењем војних нисконосећих
полуприколица одговарајуће носивости, а чије ширине значајно утичу на планирање
и организацију ванредног војног превоза. Ширине нисконосећих војних
полуприколица су:
• Gorica NPP 20 – ширине 2,5 m;
• Gorica NPP 30 – ширине 3,3 m;
• Gorica NPP 50 – ширине 3,4 m; и
• NNP De Angelis – ширине 2,99 m (проширена 3,45 m).
Такође се у последњих неколико година приступило и занављању средстава за
везивање терета (траке и ланци за везивање, као и других неопходних и заштитних
елемената), чему се у превозу посвећује посебна пажња, као и организовању
посебних курсева за учвршћење и обезбеђењу терета, које морају да заврше сви
возачи војних вучних возова.
4.

ПРАВЦИ УНАПРЕЂЕЊА ВАНРЕДНИХ ВОЈНИХ ПРЕВОЗА

На основу сложености задатака ванредних војних превоза, повећаног
интензитета ванредних војних превоза и значајног ангажовања Саобраћајне војне
полиције на тим задацима, разматрани су модалитети унапређења реализације
ванредних војних превоза, али уз испуњење основне премисе да не сме доћи до
смањења безбедности војних учесника у саобраћају или других учесника у јавном
саобраћају на релацијама где се обавља ванредни војни превоз.
Све мере које се предузимају у Министарству одбране и Војсци Србије ради
унапређења ванредног војног превоза могу се посматрати као:
• системске, тј. организационе мере;
• мере за повећање капацитета возача – извршилаца ванредног војног
превоза;
• мере за унапређење стања возног парка кроз осавремењивање возила
којим се реализује ванредни војни превоз; и
• мере за побољшање опреме за везивање и учвршћење терета као важног
сегмента у подсистему ванредних војних превоза.
С обзиром на чињеницу да се у пракси ванредни војни превоз најчешће обавља
само уз пратњу Саобраћајне војне полиције и свест да такав начин праћења није
увек неопходан, разматра се допуна прописа којима се уређују ванредни војни
превоз у којима би се детаљно дефинисало пет модела ванредних војних превоза и
успоставили јасни критеријуми за сваки модел који се односе на врсту средства и
димензије за поједине врсте средстава које се превозе ванредним војним превозом.
Примера ради, за превоз тенка не може се имати исти приступ као и за превоз
инжињеријске машине, односно превоз средства ширине 3 m у односу на превоз
средства ширине 2,5 m.
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Најзначајнији модели са аспекта посебних услова за учешће возила и
карактеристика терета за реализацију ванредног војног превоза у јавном саобраћају
су (Трифуновић, 2017):
• модел 1 – учешће без посебних услова,
• модел 2 – учешће са укљученим жутим ротационим или трепћућим
светлом,
• модел 3 – учешће са пратњом посебног војног возила са укљученим
жутим ротационим или трепћућим светлом,
• модел 4 – учешће са одговарајућом пратњом Саобраћајне војне
полиције и
• модел 5 – учешће са одговарајућом пратњом Војне полиције и
координацијом регулисања са Полицијом Републике Србије.
Поред оспособљавања возача на специјализованим курсевима вучних возова
борбених возила и инжињеријских машина, разматра се и обука лица која су
укључена у процес ванредног превоза, а посебно обука ''контролора утовара''.
У наредном периоду ће се наставити са набавком возила којима се обавља
ванредни војни превоз и набавком неопходне опреме за везивање и учвршћење
терета (Слика 2).
Такође значајна новина којом ће се унапредити и ванредни војни превоз у
Министарству одбране и Војсци Србије је и пројектовање и почетак примене
савременог информационог система који ће омогућити унапређење планирања
транспорта, па и ванредних војних превоза, праћења реализације истих, и бити
погодан за једноставније извештавање, анализирање и сагледавање проблема током
реализације ванредних војних превоза.

Слика 2. Пример унапређења ванредног превоза набавком нових возила

5.

ЗАКЉУЧАК

Ванредни војни превози су специфичност транспорта у Министарству одбране и
Војсци Србије, па је и очекивано да се са повећањем капацитета и развојем
савремених средстава за потребе Војске Србије повећава и број ванредних војних
превоза.
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До сада је највећи број ванредних војних превоза реализован уз ангажовање
Саобраћајне војне полиције која је пратила тај превоз, али се у будућности може
очекивати и коришћење војних возила са укљученим „жутим ротацијама“ које прате
ванредне војне превозе или ангажовањем вучних возова са укљученим ''жутим
ротацијама'' без пратње, а свакако зависно од врсте терета која се превози.
Унапређење ванредног војног превоза је један од тежишних задатака
Саобраћајне службе у Војсци у наредном периоду, од унапређења системских
нормативних, и организационих мера, до мера из подсистема ''Човек'' и ''Возило''.
Организација и реализација ванредних војних превоза може имати значај као
пример праксе и за компаније које имају потребу за сопственим ванредним
превозом, али и за специјализоване компаније које се баве овом врстом превоза, а
такође и за локалне заједнице, јер се ванредни војни превози срећу на свим путевима
у Републици Србији. Такође се може организовати у оквиру војних капацитета и
обука учесника ванредних превоза заинтересованих компанија или локалних
заједница.
При реализацији овог задатка посебно долази до изражаја сарадња у области
безбедности саобраћаја између субјеката: министарства надлежног за послове
одбране, министарства надлежног за послове саобраћаја, министарства надлежног
за послове унутрашњих послова, као и локалних заједница.
Иако није прописана обавезна координација између организатора ванредних
војних превоза и локалне заједнице, могућа је размена информација (најава) којом
се може побољшати сарадња по овом питању, а све у циљу повећања безбедности
саобраћаја у локалној заједници и квалитета услуге корисницима јавних путева.
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