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Резиме: Стручне анализе указују да безбедност саобраћаја значајно зависи од стања и карактеристика пута. Посебан проблем су локални путеви, на које у Србији без КиМ отпада нешто више од 58% путне мреже. Највећи проблем су недовољна финансијска средства за
одржавање и надзор локалних путева, па су њихове оперативне карактеристике неповољне,
што доводи до повећаног броја саобраћајних незгода. Поред тога, чести су проблеми, конфликтни циљеви и супротстављени интереси корисника пута, управљача пута, локалне самоуправе и месне самоуправе (месних заједница-МЗ). Због тога су законом прописане надлежности, и обавезе управљача пута и локалне самоуправе, које треба да допринесу повећању безбедности пута. У овом раду анализиран је локални пут, који МЗ, због егзистенцијалних интереса покушава да заштити од „прекомерног коришћења“од стране несавесних
корисника, при чему не наилази на разумевање локалне самоуправе и управљача пута.
Кључне речи: саобраћајно оптерећење пута, прекомерно коришћење пута, оштећење
коловоза.
Abstract: Expert analysis indicate that traffic safety is highly dependent on the condition and
characteristics of the roadway. A particular problem are the local roads, which in Serbia without
Kosovo and Metohia account for just over 58% of the road network. The biggest problem is the lack
of funds for maintenance and supervision of local roads, resulting in their poor operating
performance and leading to an increased number of traffic accidents. In addition, there are frequent
problems, conflicting goals and competing interests of road users, road administration, local authorities and local selfgovernment communities (Serbian: „mesne zajednice“). Therefore, the statutory
jurisdiction and obligations of the road administration and local authorities are prescribed, aimed to
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contribute to increasement of the road safety. This paper analyzes a local road that the local
community, in its existential interest, has been trying to protect of "excessive use" by unscrupulous
users, while not encountering understanding of local authorities and road administration.
Keywords: traffic congestion of road, excessive use of road, damages to roadway.

1.

УВОД

Путну мрежу РС чине државни путеви I и II реда и општински - локални путеви, који чине нешто више од 58% путне мреже. На њима се одвија око 20% уку-пног
саобраћаја, али осовинска оптерећења могу да буду велика. Због скромних
техничких карактеристика, на локалним путевима се догађа велики броја СН.
Локални путеви имају егзистенцијални значај за подручја која опслужују. Таква
је улога локалног пута Брвеник–Павлица2, који преко моста на Ибру и делом пута
кроз насеље Брвеник (улица Војводе Степе), повезује ову МЗ са мрежом државних
путева. На крају ове улице налази се импровизована рампа, са које Ин-дустрија
грађевинског материјала (ИГМ) „Мегалит - Шумник“ а.д. Рашка, претова-ра камени
агрегат (туцаник) андезита из тешких теретних камиона у железничке вагоне, при
чему значајно оштећује локални пут и мост на Ибру.
Циљ овог рада је да се укаже на проблеме са којим се сусреће месна самоу-права
у заштити локалног пута.
2.

ТЕХНИЧКО СТАЊЕ ЛОКАЛНОГ ПУТА БРВЕНИК - ПАВЛИЦА

Брвеник је насеље на десној обали Ибра око 10 km од Рашке према Краљеву, са
око 400, а МЗ Брвеник око 1000 домаћинстава. У Брвенику живи око 1500 становника, а насељу свакодневно гравитира још толико људи из околних села, због
школе3, поште, амбуланте и месне канцеларије.
Локални пут Брвеник – Павлица одваја се од Ибарске магистрале, преко моста
на Ибру, кроз насеље Брвеник до основне школе, где пут за Павлицу скреће десно,
а улица Војводе Степе продужава право и завршава се на крају насеља, код импровизоване рампе за претовар каменог агрегата. Ова улица за насеље Брвеник има
егзистенцијални значај, јер му преко моста на Ибру омогућује излаз у свет.
Савет МЗ Брвеник, дуже од десет година покушава да заштити мост на Ибру и
локални пут од ванредног оштећења, због незаконитог обављања ванредног превоза и прекомерног саобераћаја тешких камиона ИГМ „Мегалит-Шумник“ а.д. Рашка, али не наилази на разумевање локалне самоуправе и управљача пута.
Ова компанија превози агрегат андезита, возилима VOLVO FM 400 (сл. 1) и на
импровизованој рампи4 претовара га истресањем/кипањем у железничке вагоне или
контенере за расути терет. Тешки теретни камиони (сл. 1), свакодневно у коло-нама
превозе дробљени камен. Зато је мост јако оштећен, а коловоз на траси, којом
се крећу ова возила разорен, што угрожава безбедност саобраћаја у насељу.
Коловоз у улици Војводе Степе изграђен је у септембру 1999. године, пресвлаУправљач овог пута је ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу - Рашка“.
Основна школа у Брвенику има 120 ученика, од којих многи долазе ван МЗ, са друге стране Ибра.
4
Рампа је од шпар бетона, ширине 6,1; висине 3,9 m, од осе пута удаљена 18,2 m, а од колосека 1,1 m.
2
3
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Слика 1. Тешки четвороосовински камион VOLVO FM 400 8 х 4 на путу кроз Брвеник

чењем туцаничког коловоза ваљаним асфалтом, па улица нема коловозну конструкцију5, већ само завршни слој-коловозни застор. Коловоз је због тога, целом тра-сом
јако оштећен. Оштећења су типична за непримерено оптерећење пута мале
носивости. Коловоз је на целој траси, на пуно места у великој површни, негде и
целом ширином, карактеристично испуцао, у облику „паукове мреже“ (сл. 2).
Оштећења су посебно изражена на успонима и на колотрагу возила. На овим местима, због великог оптерећења, поспешено ерозивним дејством падавина и мраза
долази до чупања/подизања изолованог дела асфалта, па тако настају иницијалне
ударне рупе, које се касније брзо шире и постају озбиљан проблем.

Слика 2. Оштећења коловоза на путу Брвеник – Павлица по колотрагу тешких возила

Без обзира што је коловоз у улици Војводе Степе јако оштећен и издробљен он
је највећим делом компактан, јер су задње зиме биле благе, без мраза, па није дошло до ерозије и разарања носећег слоја. Међутим, прва јака зима са обилним падавинама, разориће носећи слој и значајно умањити употребну вредност пута.
Прекомерим саобраћајним оптерећењем, посебно су оштећене ивице коловоза и
ивичњаци. Ивичњаци су постављени само на неким деловима трасе, али су уништени при мимоилажењу и скретању возила у кривинама, због уског коловоза, малог радијуса скретања и великих димензија возила. Банкине нису уређене, а земљиште уз ивицу коловоза, је деформисано и излокано од великог оптерећења, па се
пешаци тим делом тешко могу кретати, посебно кад је земљиште расквашено.
Структуру саобраћајног тока кроз насеље Брвеник чине: интензивни пешачки
токови, бициклисти, путничка возила, теретна возила, тешка теретна возила, а у

5

Асфалтни застор, носећи слој и доњи носећи слој.
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мањем обиму трактори и пољопривредна механизација и туристички аутобуси,
којим туристи долазе у обилазак манастира Стара и Нова Павлица.
Пешаци и бициклисти, се током целог дана интензивно крећу кроз насеље, а
посебно на делу пута до Ибарске магистрале. На магистрали се налазе: продавница
мешовите робе, дисконт, две кафане и аутобуско стајалиште, па се због тога, на овом
делу пута генеришу интензивна кретања пешака и бициклиста.
Најзначајнији учесници у саобраћају на путу кроз Брвеник су тешка теретна возила ИГМ „Мегалит-Шумник“. Ова возила изазивају веома штетне последице. Због
прекорачења носивости и осовинског оптерећења, прекомерно оштећују мост и
локални пут, угрожавају безбедност саобраћаја и загађују животну средину.
3.

АНАЛИЗА ОПТЕРЕЋЕЊА ЛОКАЛНОГ ПУТА БРВЕНИК - ПАВЛИЦА

Саобраћајно оптерећење изражава се бројем возила (ПГДС просечан годишњи
дневни саобраћај) или бројем прелаза називног (номиналног) осовинског оптерећења од 100 (kN), кроз одређени пресек пута у дефинисаном периоду времена6.
Зависно од броја прелаза номиналног осовинског оптерећења по дану и за 20
година7, саобраћајно оптерећење коловоза (по траци), према коме се одређују карактеристике материјала за израду носећег слоја, разврстано је у 6 група (табела 1).
Табела 1. Квалитативне и квантитативне карактеристике саобраћајног оптерећења

Саобраћајно
оптерећење
Изузетно тешко
Врло тешко
Тешко
Средње
Лако
Врло лако

Број прелаза номиналног осовинског оптерећења од 100 kN
по дану
за 20 година
преко 3.000
преко 2 х 107
преко 800 до 3.000
преко 6 х 106 до 2 х 107
преко 300 до 800
преко 2 х 106 до 6 х 106
преко 80 до 300
преко 6 х 105 до 2 х 106
преко 30 до 80
преко 2 х 105 до 6 х 105
до 30
до 2 х 105

Да би проверио које саобраћајно оптерећење може да прими/поднесе локални
пут у Брвенику, савет МЗ тражио је да Институт за путеве а. д. Београд изврши испитивање узорака носећег слоја асфалта. Институт за путеве, закључио је да носећи слој, локалног пута, може да поднесе лако саобраћајно оптерећење. То значи
да кроз пресек пута, дневно може да прође 30 до 80 осовина номиналног осовинског оптерећења од 100 kN (таб.1), што одговара осовинском оптерећењу од 10 t.
Имајући у виду ове резултате и стање коловоза, основно питање је: Да ли се
спорни пут прекомерно користи и да ли је било његовог прекомерног коришћења?
То се проверава анализом карактеристика транспортних средстава и особина
терета. Основне транспортне карактеристике возила VOLVO FM 400 8 х 4, су:
16730 kg,
 маса возила са надградњом CARNEHL
14270 kg,
 носивост возила
31000 kg,
 највећа дозвољена маса возила
12000 kg,
 осовинско оптерећење предње осовине
6
7

ЈП Путеви Србије, Приручник за пројектовање путева у Р. Србији, Београд, 2012. године, стр 3.
Сматра се да је 20 година експлоатациони век коловоза, уз безбедну, удобну и економичну вожњу.
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19000 kg,
 осовинско оптерећење задње осовине
17, 18 и 19 m3.
 запремина товарног сандука8
Специфична тежина различитих гранулација андезита у расутом стању износи 9:
1,39 t/m3,
 0 - 2 mm
1,23 t/m3,
 2 - 4 mm
1,28 t/m3,
 4 - 8 mm
1,35 t/m3 и
 8 - 11 mm
1,36 t/m3.
 11 - 16 mm
Маса терета, која се превози возилом, од 19 m3 и оптерећује коловоз износи:
m = Qv * sp = 19 (m3) * 1,322 (t/m3) = 25,118 (t)

(1)

где су:
 m [t]-маса терета, који се превози једним возилом,
 Qv [m3]-запремина терета, која стаје у возило (код расутог терета једнака је
запремини товарног сандука и у прорачуну се узима да је 19 m3) и
 sp [t/m3]-тежина расутог терета запремине 1 [m3] (за анализу је узета средња
вредност 1,322 [t/m3], јер је то заједничка карактеристика свих гранулата).
Пошто је маса андезита, која се превози једним возилом, већа од носивиости
возила, укупна маса возила, већа је од декларисане највеће дозвољенe маса возила
и износи: 16.730 kg + 25.118 kg = 41.848 kg = 41,848 t.
Према изнетом, укупна маса возила, која превозе андезит, већа је за око 35%
(34,99%) од највеће дозвољене масе за тај тип возила. Под условом да је расподела
терета равномерна на све четири осовине, осовинско оптерећење теретног возила
VOLVO, натовареног једнаким количинама свих пет гранулата андезита, износи
104,62 kN, што је за око 4,62% више од номиналног осовинског оптерећења.
Само на основу ових чињеница, занемарујући допуштени број осовина номиналног осовинског оптерећења од 100 kN, види се да су део локалног пута Брвеник
- Павлица и улица В. Степе стално изложени прекомерном оптерећењу и прекомерном коришћењу. У пракси је стање још горе/неповољније, јер се возила претоварају (сл. 1), па је стварно осовинско оптерећење возила још веће од израчунатог.
Према [2] прекомерно коришћење јавног пута или његовог дела представља
више од 50% привременог или трајног учешће возила, већег осовинског оптерећења од 100 kN у свим превозима робе тим путем, што се утврђује најмање четвороструким бројањем саобраћаја на изворној или циљној локацији корисника пута.
Према критеријуму - лако саобраћајно оптерећење (таб. 1), које може да под-несе
локални пут у Брвенику, од допуштених 80 осовина номиналног оптерећења
100 kN, 40 би могло бити оптерећено преко 100 kN. Пошто се андезит превози
четвороосовинским возилима, дневно овим путем може да прође 20 возила, а 40
осовина може бити оптерећено преко номиналног осовинског оптерећења.
Саобраћајно-техничким критеријумима [3], (члан 20) прописано је да укупна
маса моторног и прикључног возила не сме да прелази вредност највеће дозвољене
масе, која је декларисана на идентификационој плочици и која према броју осовина не сме да прелази следеће вредности:
8 Запремина је различита и зависно од међуосовинског растојања, односно дужине товарног простора и
за возила Volvo износи 17, 18 или 19 кубних метара.
9
Подаци добијени од комерцијалне службе ИГМ „Мегалит-Шумник“ а.д. Рашка.
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1) за двоосовинско моторно возило - 18 t;
2) за троосовинско моторно возило - 26 t;
3) за четвороосовинско возило са најмање две управљајуће осовине - 32 t, при
чему максимално осовинско оптерећење било које осовине не прелази 9,5 t.
Према овом критеријуму, имајући у виду карактеристике возила VOLVO 400
8х4, њихова највећа маса под утоваром андезита не сме бити већа од 31.000 kg, јер
је то њихова највећа дозвољена декларисана маса. Према овом ограничењу, у товарни сандук ових возила може бити утоварено максимално 14,37 m3 андезита. Ако
би се поштовало ово ограничење, њихово просечно осовинско оптерећење износило би 7,75 t, под условом да је терет равномерно распоређен на све четири осовине.
Међутим, ако се има у виду стварно осовинско оптерећење теретног возила
VOLVO FM 400 8 х 4, под утоваром једнаких количина гранулата андезита, од
104,62 kN, нарушено је осовинско оптерећење и за највећу дозвољену декларисану
масу 32 t, (члан 20, тачка 3) наведеног правилника, јер је стварно осовинско оптерећење веће за 10,13% од највећег прописаног 9,5 t.
3.1.

Оштећења и стање армирано бетонског моста на Ибру у Брвенику

Мост у Брвенику изграђен је 1968. године и до сада није добио употребну дозволу.
Мост је пројектован 1967. године, према тада важећим прописима за саобраћајно
оптерећење V250, што одговара највећој дозвољеној маси возила од 25 t.
Након оштећења 1970. године10, мост је реконструјисан исте године, али је поново оштећен прекомерним оптерећењем, па је 1997. год. извршена санација са повећањем саобраћајног оптерећења на V300, што значи да је намењен за укупни терет од 300 kN, по возилу или 50 kN по точку, стандардних троосовинских возила.
У NATO бомбардовању 1999. године, на мосту је срушено цело поље до
Брвеника (сл. 3), па је исте године мост реконструјисан и пресвучен асфалтом.

Слика 3. Мост на Ибру на локалном путу Брвеник – Павлица после бомбардовања и
обнове

Од обнове, је мост стално изложен прекомерном оптерећењу, јер преко моста,
дневно пређе и по 200 возила11, чија укупна маса прелази масу одређену знаком II22 (сл. 4). Имајући у виду укупну масу возила, која превозе андезит (41,848 t),
10
11

Мост је оштећен превозом тенкова, који су железницом транспортовани до железничке станице
Брвеник, а даље преко моста на Голију.
Савет МЗ Брвеник обраћајући се Општинском већу СО Рашка у допису од 25.05.2011. године износи
да спорним путем дневно прође 200 тешких теретних камиона.
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саобраћајне критеријуме12 и саобраћајни знак (сл. 4), оваквим транспортом прописи су, драстично кршени. Према грађевинским критеријумима и намени моста
(оптерећење V300, терет 300 kN, по возилу или 50 kN по точку, на 3 осовине), мост
је стално преоптерећен, јер се преко њега крећу возила укупне масе 418,48 kN
(39,49% више од дозвољене масе), или 52,31 kN по точку, на 4 осовине.

Слика 4. На мосту забрана не важи, за: возаче, управљача пута, ни за локалну самоуправу

Да би спречио оштећење моста, због прекомерног оптерећења, Савет МЗ Брвеник, тражио је актом 344-177/10 од 07.06.2010. године, од Полицијске станице (ПС)
Рашка да спречи „драстично кршење саобраћајних прописа“, јер је саобраћај-ним
знаком II-22 преко моста, до маја 2011. године било забрањено кретање вози-лима
чија укупна маса прелази 25 t (сл. 4 лево).
У мају 2011. године управљач пута променио је постојећи саобраћајни знак II-22
и преко моста дозволио кретање возилима укупне маса 30 t (сл. 4 десно).
Међутим, мост је и даље био у режиму прекомерног оптерећења, јер укупна маса возила, која превозе андезит износи 41.848 kg, односно 418,48 kN, или 52,31 kN
по точку, али на 4, а не на 3 осовине, како је прописано. Оптерећење моста је тим
веће, што се возила товаре преко ивице товарног сандука (сл. 1 и 3 десно).
У међувремену је мост видно оштећен, па Савет МЗ Брвеник, 25.05.2011. године обавештава Општинско веће СО Рашка, да је у претходних 7 дана мост „драстично потонуо и претрпео трајну деформацију“ и тражи да општински или
републички инспектор за саобраћај ХИТНО то констатују на лицу места.
Визуелним прегледом моста, 28.07.2014. године, уочио сам нову вертикалну
сигнализацију (сл. 5) коју је управљач пута поставио Решењем бр. 1154/26.05.2014.
Тиме је, на мосту скинуто ограничење носивости и мост је административно прекатегорисан, у мост неограничене носивости, што је противзаконито и опасно.
Посебно изненађује и забрињава саобраћајни знак (II-25), који означава најмање одстојање између возила у кретању, кога се возачи морају придржавати, а које
износи 20 m (сл. 5). На овај начин управљач пута је одобрио да се на мосту истовремено могу наћи 3 возила, па ће, имајући у виду њихову дужину (10,076 m), мост
бити оптерећен троструком укупном масом возила, која износи 125,544 t.
О носивости моста у Брвенику постоји више противречних докумената, па су
управљач пута и локална самоуправа различито поступали према корисницима пута
и захтевима МЗ Брвеник. Карактеристичан је налаза једне приватне агенције из
Београд бр. 251/2014 од 24.04.2014. год., према коме „мост у постојећем стању
12

Члан 20. Правилника о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у
саобраћају на путевима (Сл. гласник РС, бр. 64/2010, 69/2010 и 81/2011)
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могу користити тешка теретна возила без ограничења“, што је основ за измену
сигнализација на мосту (сл. 5). Међутим, овај налаз није меродаван за измену
сигнализације, јер је заснован на незваничном пропису, који није објављен.
Зато је Савет МЗ Брвеник, тражио да вештак грађевинске струке оцени законитост прекатегоризације моста V300, у мост неограничене носивости (сл. 5). Вештак
грађевинске струке, у Налазу је закључио да „прекатегоризација, односно промена носивости моста није урађена у складу са важећим прописима“.

Слика 5. Нова вертикална сигнализација постављена је према Решењу
бр.1154/26.05.2014.

Визуелним прегледом, види се да је мост оштећен целом дужином. Сви спојеви
моста пукли су на стубовима 5 до 7, негде и 10 cm. Мост је на обе стране одвојен од
парапета, а на десној страни значајно је потонуо. Профил моста деформисан је
целом дужином, а највише на десној страни, где су на колотрагу створена удубљења, у којим се задржава вода (сл. 6), која додатно оштећује мост, омета саобраћај и угрожава безбедност саобраћаја, посебно зими при ниским температурама.

Слика 6. Задржавање воде на мосту због деформације профила моста

Након укидања забране саобраћаја преко моста, за возила чија укупна маса прелази 30 t, коловоз је пукао уздужно, по средини моста на два суседна поља (сл. 7).
Тврдим да ова оштећења нису постојала 01.06.2014. године, када сам први пут прегледао мост. Са сл. 7 види се да су то свеже пукотине неправилних ивица, које се
протежу дуж моста, по средини коловоза. Ово оштећење, не може се поуздано
довести у везу са укидањем забране кретања преко моста возила укупне масе веће
од 30 t, али ако постоји корелација између ових догађаја, она је проузрокована интензитетом кретања возила која превозе андезит и смањеним одстојањем између
њих на мосту. Без обзира чиме су изазвана, ова оштећења су доказ да ће мост на-гло
пропадати, ако се хитно не предузме његова заштита и санација. На то упућују
стара оштећења из којих су никле дрвенасте биљке (сл 7 лево).
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И раније су се нека возила, преко моста кретала на малом одстојању (сл. 4 лево), али новопостављена сигнализација, подстиче и најсавесније возаче да смање
одстојање и да не размишљају о укупној маси возила и осовинском оптерећењу.

Слика 7. Детаљи уздужног оштећење моста на Ибру на улазу у насеље Брвеник

Свесни ових чињеница и значаја моста за њихову егзистенцију, становници МЗ
Брвеник, покушавају на све начине да заштите мост и локални пут, али не наилазе
на разумевање управљача пута и локалне самоуправе. Анализом само неких докумената, упућених управљачу пута и локалној самоуправи, стиче се утисак да су
њихови интереси супротстављени и противречни, па МЗ, преко републичких
институција покушава да нађе или изнуди заштиту моста и локалног пута.
Због тога је Савет МЗ Брвеник, незадовољан предузетим мерама ПС Рашка, након 15 месеци, 10.09.2011. године, упутио притужбу Начелнику ПУ Краљево, да
полиција у Рашки не предузима адекватне мере, па „тешки камиони неконтролисано пролазе преко моста угрожавајући безбедност људи и имовине.“
Затим је, 26.10.2011. године упућен допис Начелнику Управе саобраћајне полиције, у коме га Савет МЗ Брвеник упознаје са опструкцијом саобраћајне полиције
из Рашке по питању контроле саобраћаја преко наведеног моста.
Поводом више представки о непрофесионалном раду, ПУ Краљево и ПС Раш-ка,
МУП-Кабинет министра 18.06.2013. године, обавештава Савет МЗ Брвеник, да су
полицијски службеници поступали у складу са законом.
Саобраћајна и грађевинска инспекција, више пута су иницирале и императивно
налагале, управљачу пута и локалној самоуправи, предузимање конкретних мера у
циљу заштите спорног моста и пута, од прекомерног оптерећења.
Саобраћајна инспекција наложила је Општинском већу Рашка 05.10.2012. године, Решењем бр. 344-1911/10, од 15.06.2011. године, да преко моста забрани
кретање возила преко 5 t носивости, док управљач пута не изврши главни преглед
моста, јер је преко њега „прелазио ванредни терет“, па је мост у лошем стању.
Стручна комисија, коју је формирао управљач пута, извршила је главни преглед моста и актом бр. 2029 од 06.12.2012. год. предложила ограничење носивости
и мере за заштиту моста, које управљач пута и локална самоуправа нису спровели.
Зато је Савет МЗ Брвеник 30.09.2013. год. упутио Републичком грађевинском
инспектору у Рашком округу захтев да се, преко моста на Ибру у Брвенику забрани кретање теретних возила, носивости преко 5 t. Републички инспектор просле-дио
је допис грађевинском инспектору СО Рашка, са налогом да изврши надзор.
Грађевински инспектор СО Рашка, Решењем бр.354-788/13, од 24.10.2013. године наредио је управљачу пута „да у року од 90 дана прибави употребну дозволу
за мост у Брвенику“ и „да се предузму хитне мере санације по предлогу стручне
комисије из извештаја под бр. 2029 од 06.12.2012. године.“
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Уместо да поступи по том решењу, управљач пута поставио је нову сигнализацију, у јуну 2014. године, по Решењу бр. 1154/26.05.2014 (сл. 5). Тако је, видно
оштећен мост, административно прекатегорисан у мост неограничене носивости,
што ће се негативно одразити на стање моста и безбедност саобраћаја.
4.

ЗАКЉУЧАК

Због оштећења моста на Ибру и локалног пута, карактеристика возила, структуре и интензитета саобраћаја кроз насеље Брвеник, повећан је ризик за кретање
свих учесника у саобраћају, а посебно рањивих категорија, пешака и бициклиста.
Коловоз на локалном путу кроз Брвеник је мале носивости, ширине је 4,5 до 4,8
m са непрегледним кривинама, великог попречног и уздужног нагиба, па не задовољава критеријуме за одвијање ванредног превоза. На овом путу не постоје тротоари и уређене банкине, нема пешачке ни бициклистичке стазе, па су пешаци и
бициклисти принуђени да користе коловоз и зато су изложени повећаном ризику.
Армирано бетонски мост на Ибру и део пута до рампе за претовар андезита у
Брвенику, веома значајно су оштећени, па њихова употребна вредност није већа од
30 до 40% пројектованих карактеристика. Томе је допринела небрига управљача
пута и локалне самоуправе и безобзирна експлоатација пута од стране ИГМ Мегалит-Шумник. Мост је стално изложен оштећењу, а посебно је угрожен од укидања
ограничења носивости и смањења одстојања између возила на само 20 (m).
Према спроведеној анализи, оптерећење пута, по броју осовина веће је 10 пута,
укупна маса већа је од највеће дозвољене 36,16%, а осовинско оптерећење веће је
од прописаног 10,13%. Према томе, превоз андезита возилима VOLVO, по Закону о
безбедности саобраћаја на путевима (чл. 115), и Закону о јавним путевима (чл. 48),
спада у „ванредни превоз“, јер су наведени паранетри, већи од прописаних.
Према Правилнику о ванредном превозу (чл. 5), на локалном путу Брвеник-Павлица не постоје саобраћајнотехнички услови за безбедно обављање овог превоза и
он се, у постојећим околностима, не сме обављати због:
 геометријских карактеристика пута и стања коловоза,
 масе терета, која се превози једним возилом, која је већа од прописане и
 прекорачења осовинског оптерећења прописаног за возило и за пут.
На основу спроведене анализе, оправдани су захтеви МЗ Брвеник, за измештањем претовара андезита из насеља Брвеник. На жалост, МЗ за десет година није
могла легално да заштити мост и локални пут, а није помогло ни обраћање републичким институцијама. Измештањем претовара андезита са станице у Брвенику,
спречило би се оштећење моста и пропадање пута кроз насеље. На тај начин смањио би се ризик свих учесника у саобраћају и друге штетне последице кретања тешких возила кроз Брвеник, као што су: бука у зони школе и амбуланте, просипање
материјала са претоварених возила, прашина, загађење животне средине и друго.
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