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ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ САОБРАЋАЈА ЗА ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
НА ПУТУ КАО ЈЕДАН ОД БИТНИХ ФАКТОРА ЕФИКАСНОСТИ
И БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
TRAFFIC REGULATION IN WORK ZONES-THE MAIN FACTOR
OF EFFICIENCY AND SAFETY ON ROADS
Владан Бранковић1, Момир Кочовић2, Гордана Вукановић3, Мирјана Илић4, Јелена Кртенић5
Резиме: Техничко регулисање саобраћаја подразумева скуп мера и акција којима се утврђује режим
саобраћаја у редовним условима одвијања саобраћаја на путевима, као и у условима извођења радова на
путевима. Део пута на коме су настале препреке, односно оштећења, или на коме се изводе радови мора
бити обележен прописаном саобраћајном сигнализацијом. Да би се одобрило постављање привремене
саобраћајне сигнализације неопходно је урадити саобраћајни пројекат. Сагласност на саобраћајни
пројекат даје Министарство саобраћаја, односно надлежни орган локалне самоуправе. Увидом у пројекте
техничког регулисања саобраћаја, који су овом Министарству били достављани на одобрење, уочено је
постојање велике разлике, од пројектанта до пројектанта, у избору начина обележавања радова на путу
иако су сви пројектанти, наравно, при изради пројеката поштовали постојећи Правилник о саобраћајној
сигнализацији. У циљу постизања већег степена ефикасности и повећања нивоа безбедности свих учесника
у саобраћају, требало би дефинисати типска решења (у виду Правилника) за постављање привремене
саобраћајне сигнализације и опреме на путу за време извођења радова за одређене категорије путева и
могуће саобраћајне ситуације. У раду је дат предлог техничког регулисања саобраћаја за поједине врсте
путева (пут са 2 саобраћајне траке, аутопут....) и карактеристичне ситуације као и даље препоруке у смислу
покретања иницијативе за израду новог Правилника за означавање радова на путу.
Кључне речи: саобраћај, радови на путу, безбедност, регулисање
Abstract: Traffic regulation implies a set of measures and actions which determine traffic flow in regular
(normal) conditions on the road, as well as in construction work zones on the roads. The part of the road with some
obstacles, or damage, or where the works are carried must be marked with traffic signing and marking according
to adequate regulations. The project of temporary traffic signing and marking is the first step in approving their
installation on the road. Approval to the project gives the Ministry off traffic, respectively the Local Community.
The projects given to this Ministry for approval revealed that there is a wide differences in designed traffic signing
and marking measures no matter that all designers were followed directions from National signing and marking
regulation. To achieved the better efficiency and to increase the level of traffic safety in construction work zones it
is necessary to define the typical solutions (in the form of Regulation) for the setting traffic signing and marking
in the construction work zones. This should be done according to the road class and for realistic traffic scenaries.
In this text, we are giving the proposal of traffic measures for the some road categories and for the characteristic
situations in the form of recommendation.
Keywords: traffic, construction work zons, safety, regulation
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1. УВОД
Tехничко регулисање саобраћаја, као фактор који директно утиче на безбедност саобраћаја, подразумева
скуп мера и акција којима се утврђује режим саобраћаја у редовним условима одвијања саобраћаја
на путевима, као и у условима извођења радова на путевима. Kao веома широка област подразумева:
усмеравање и вођење саобраћаја, управљање брзинама у функцији густине саобраћајног тока, ограничење
брзине у функцији стања коловоза и временских услова, одређивање једносмерних путева и улица, као и
оних којима се забрањује одвијање саобраћаја, или одређене врсте возила, ограничење брзине возила за све,
или поједине категорије возила, одређивање безбедног и ефикасног регулисања саобраћаја на раскрсницама
и слично. Деонице пута на којима се из било којих разлога ремети постојећи режим одвијања саобраћаја
(што је случај приликом извођења радова на путу) представљају посматрано са аспекта безбедности
одвијања саобраћаја (а посебно у ноћним условима) потенцијално опасно место, односно зону која утиче
на безбедност свих учесника у саобраћају. Дакле, означавању и обезбеђивању радова на путу привременом
саобраћајном сигнализацијом би требало посветити посебну пажњу, имајући у виду чињеницу да сваке
године, без обзира на грађевинску сезону, на путевима на територији наше земље постоји велики број
„градилишта“, тј., сметњи за нормално, „редовно“ одвијање саобраћаја. Приликом извођења радова на
путу применом адекватног начина техничког регулисања саобраћаја требало би, значи, да се у складу
за важећим законским и подзаконским прописима, обезбеде услови за безбедно и ефикасно одвијање
саобраћаја за све учеснике у саобраћају. Избор решења техничког регулисања саобраћаја приликом израде
пројекта техничког регулисања саобраћаја зависи од више чинилаца као што су: ранг пута, карактеристике
саобраћајнице, врста радова, дужина градилишта, временски период дужине трајања радова и сл. Јако
је важно да се све предузете мере у вези са постављеном привременом саобраћајном сигнализацијом
на терену стално прате, и проверава адекватност њене примене како би се у случају неких пропуста
(постављена привремена саобраћајна сигнализација недовољно информише, или је збуњујућа и сл.), или
услед измене услова у одвијању саобраћаја, извршила измена и допуна пројекта техничког регулисања
саобраћаја, као и да се по обављеним радовима привремена саобраћајна сигнализација одмах уклони. Без
обзира на значај саобраћајног повезивања, ранг пута и поделу јавних путева на: државне путеве првог реда,
државне путеве другог реда, општинске путеве и улице, с обзиром на то да је значај безбедности саобраћаја
од државног интереса, као и чињеница драгоцености сваког људског живота понаособ, потребно је стално
радити на побољшању израде пројеката техничког регулисања саобраћаја и пратити његову примену на
терену. Такође, иако се ради о саобраћајним знаковима привременог карактера они морају имати прописан
коефицјент ретрорефлексије, а за хоризонталне ознаке на коловозу користити искључиво апликативне
материјале, које је након завршетка радова лако уклонити.
Имајући у виду све ово напред презентирано, сврха овог рада је, дакле, покретање иницијатива за
израду Правилника о начину вршења непосредног регулисања саобраћаја на путевима на делу на коме се
изводе радови, којим би се између осталог дефинисала и типска решења за техничко регулисање саобраћаја
и постављање привремене саобраћајне сигнализације приликом извођења радова на путу, или за време
спровођења неке манифестације и сл., за поједине врсте путева (пут са две и више саобраћајних трака,
аутопут и сл.) и карактеристичне ситуације (радови који обухватају заузеће половине коловоза и сл.), а све
у циљу побољшања општег нивоа безбедности свих учесника у саобраћају.

2. ПОСТОЈЕЋА ПРАКСА
Mинистарство саобраћаја Републике Србије, у складу са важећом законском регулативом, између
осталог, управља пословима техничког регулисања саобраћаја на државним путевима, док је орган јединице
локалне самоуправе надлежан за послове саобраћаја на општинским путевима и улицама у насељима.
Надлежни органи издају одобрење за техничко регулисање саобраћаја у случајевима редовног одвијања
саобраћаја, или за постављање привремене саобраћајне сигнализације док трају одређени радови на путу.
Привремена саобраћајна сигнализација се поставља у случајевима када се: обављају радови због
изградње пута, његовог одржавања (редовног, периодичног, или ургентног), када је реч о изградњи
прикључка пута на јавни пут, одржавању неке од манифестација на путу (спортске, културне и сл.) и због
низа других разлога. Да би се обезбедили услови за безбедно извођење радова на некој деоници државног
пута често је неопходно извршити преусмеравање саобраћаја на алтернативни правац (државни, или
локални пут).У тим случајевима долази до преплитања надлежности овог Министарства, Општина и
Министарства унутрашњих послова што подразумева међусобну добру сарадњу која се односи на послове
управљања безбедношћу саобраћаја.
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Слика 1. Пример бр.1

Слика 2. Пример бр.2

Процедура издавања одобрења за постављање привремене саобраћајне сигнализације подразумева
подношење захтева, пројекта техничког регулисања саобраћаја који је урађен у складу са Правилником о
саобраћајној сигнализацији („Сл. гласник Р. С.“ бр. 26/10), неопходне пратеће документације, којом се
доказује оправданост и динамика извођења радова. Тек по установљавању испуњености свих услова, ово
Министарство издаје одобрење са тачно дефинисаним роком трајања извођења радова. Када се анализирају
пројекти техничког регулисања саобраћаја, којима се дефинише режим саобраћаја у насељима док трају
радови на путу, са аспекта безбедности саобраћаја посебна пажња се обраћа: вођењу транзитног, теретног
бициклистичког и пешачког саобраћаја, начину коришћења саобраћајних трака за возила јавног градског
превоза, ограничењу брзине за све, или поједине категорије учесника у саобраћају, зона школе, раскрсница
улица и сл. Како ово Министарство годишње изда велики број одобрења за техничко регулисање саобраћаја,
сматрали смо да је потребно да овим радом апелујемо и сугеришемо на унапређење квалитета у изради техничке
документације, тј. на избор адекватних решења техничког регулисања саобраћаја, како би се отклонили
уочени постојећи недостаци. Увидом у пројекте техничког регулисања саобраћаја, који су овом Министарству
били достављени на одобрење, уочено је постојање велике разлике, од пројектанта до пројектанта, у избору
начина обележавања радова на путу иако су сви пројектанти, наравно, при изради пројекта поштовали
постојећи Правилник о саобраћајној сигнализацији. Наиме, неки пројектанти су за обезбеђење радова за
најједноставније саобраћајне ситуације предвиђали “преобимну” саобраћајну сигнализацију и опрему, која је
као таква најчешће била збуњујућа, док је у неким сложенијим ситуацијама било обрнуто. Пре свега због тога
што сваки пројектант има свој приступ у виђењу и одређену слободу у решавању проблема.

3. ПРЕПОРУКЕ НА БАЗИ ДОСАДАШЊИХ ИСКУСТАВА
Као нека од могућих типских решења техничког регулисања саобраћаја за поједине врсте путева (пут
са две саобраћајне траке, аутопут…) и неке карактеристичне ситуације (заузеће половине коловоза ...)
приказаћемо неколико примера узетих из документа Техничка препорука за означавање радова на путу коју
је 1992 године издао Савезни завод за стандардизацију. Сматрамо да ће најбоља решења бити дата у оквиру
новог Правилника а у раду је избор учињен само са намером да се скрене пажња да велики број случајева
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када се поставља привремена саобраћајна сигнализација на путу, може бити решен применом типских
решења поготову када се ради о хитним интервенцијама када се мора брзо реаговати због безбедности свих
учесника у саобраћају.

Слика 3. Пример бр. 3

Слика 4. Пример бр.4

Пример 1. (слика 1.) План означавања и обезбеђења градилишта у насељу када није могуће одвијање
двосмерног саобраћаја (наизменично пропуштање саобраћаја помоћу саобраћајних знакова). Ово је
типично решење за случајеве када је дужина радилишта мала тј. до 50 метара. Саобраћај се одвија по једној
саобраћајној траци, како је регулисано саобраћајном сигнализацијом.
Пример бр. 2. (слика 2.) План означавања и обезбеђења градилишта ван насеља, пут са две саобраћајне
траке и дозвољеном брзином 80-100 км/час (наизменично пропуштање саобраћаја помоћу светлосних
саобраћајних знакова). Ово је пример типичног решења за случај када је зона радова већа од 50 метара.
Саобраћај се одвија по једној саобраћајној траци, како је регулисано саобраћајном сигнализацијом.
Примена семафора је добро решење с обзиром на то да се њихов рад прилагођава адекватним условима на
тој деоници пута.
Пример бр. 3. (слика 3.) План означавања и обезбеђења градилишта ван насеља, пут са две саобраћајне
траке и дозвољеном брзином 80-100 км/час (наизменично пропуштање саобраћаја ручно са заставицама).
Ово је пример типичног решења за случај када је зона радова већа од 50 метара. Саобраћај се одвија по једној
саобраћајној траци, радници који регулишу саобраћај у дневним условима, морају бити прописно обележени
ради боље уочљивости на путу ,са радио везом, с обзиром на то да је дужина радилишта већа од 50 метара па
не могу да се “догледају” и усагласе команде које дају возачима подижући заставицу адекватне боје.
Пример бр. 4. (слика 4.) План означавања и обезбеђења градилишта на аутопуту, потпуно затварање
коловозних трака аутопута-двосмеран саобраћај по супротном коловозу (градилиште заузима све три
траке наилазног смера аутопута). Ово је пример типичног решења за случај када је зона радова већа од 50
метара. Саобраћај се одвија двосмерно тако што су учесници обавештени да благовремено смање брзину
кретања на 60 км/ч, да је забрањено претицање, као и да користе саобраћајну траку наилазног смера
аутопута за своје кретање.
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4. ЗАКЉУЧАК
У циљу постизања већег степена ефикасности и повећања нивоа безбедности свих учесника у саобраћају,
Министарство Саобраћаја подржава и препоручује примену типских решења за постављање привремене
саобраћајне сигнализације и опреме на путу, у ситуацијама када је то могуће, што би нашло примену у
великом броју случајева, чиме би се директно утицало на квалитет и једнообразност у изради пројектне
документације за регулисање саобраћаја у зонама радова. У том смислу, ово Министарство предлаже
доношење посебног Правилника о начину вршења непосредног регулисања саобраћаја на путевима на делу
на коме се изводе радови, којим би се између осталог дефинисала типска решења за регулисање саобраћаја
за време извођења радова на путевима за одређене категорије и врсте путева (државни, локални... пут
са две саобраћајне траке, аутопут) и карактеристичне ситуације приликом извођења радова (радови који
обухватају заузеће половине коловоза пута, радови на некој од саобраћајних трака коловоза аутопута и сл.)
какав су одавно донеле друге државе. Доношењем тог Правилника би се извршила и измена Правилника
о саобраћајној сигнализацији у делу који он већ дефинише, а односи се између осталог и на привремену
саобраћајну сигнализацију и опрему која се користи за регулисање саобраћаја у зонама радова и препрека
на путу, чиме би се свакако индиректно повећао степен безбедности учесника у саобраћају.
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