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1. УВПД
Идентификпваое узрпка сапбраћајних незгпда и предузимаое пдгпварајућих акција представља један
пд главних прпблема. EК, UNECE, CEMT и мнпге земље у Еврппи су кап припритет ппставили ппдизаое
свести јавнпсти п сапбраћајним незгпдама и управљаоу безбеднпщћу сапбраћаја у наредним гпдинама.
Република Србија, кап шлан UNECE и CEMT, и земље шланице ЕU и кандидати за ЕU су преппзнали важнпст
ппбпљщаоа у управљаоу безбеднпщћу сапбраћаја. Република Србија ће у нареднпм перипду ушинити
знашајне наппре да имплементира преппруке пвих институција у свпју закпнску регулативу.
Ппщтп је ппбпљщаое безбеднпсти сапбраћаја један пд припритетних задатака ЕК, пвпм задатку ће
бити ппсвећена велика пажоа у дугпрпшнпм перипду. Стаое безбеднпсти сапбраћаја у свим земљама
кандидатима, укљушујући и Републику Србију, представља важан критеријум за прпцену у прпцесу
приступаоа ЕU.
Исправнп пзнашаваое зпнa радпва на путу и кпнтрпла спрпвпђеоа типских щема за пзнашаваое зпна
радпва саставни су деп система кпји треба да дпведе дп ппбпљщаоа безбеднпсти сапбраћаја на путевима.
Дппуоаваое и мпдернизација ппстпјећих прпписа п пзнашаваоу, безбеднпсним и сигурнпсним мерама
при извпђеоу радпва на путу, представљају први кпрак ка безбеднијим зпнама радпва на путу.
Прпблем безбеднпсти
Безбеднпст у зпни радпва на путу представља прпблем какп ушесницима у сапбраћају такп и
заппсленима у зпни радпва. Категприју ушесника у сапбраћају сашиоавају: впзаши мптпрних впзила и
раоиви ушесници у сапбраћају (пещаци, бициклисти, деца, инвалиди, итд.).
Радпви на путу, и с оима ппвезана пгранишеоа, резултирају знашајним брпјем застпја и временских
губитака, дпвпде дп незгпда и щтете пд незгпда, неппвпљнп утишу на друщтвп и ппслпваое и ппвећавају
фрустрацију впзаша.
Какп би се пвај прпблем свеп на минимум и какп би се ппвећала безбеднпст, изглед и пзнашаваое
зпне радпва на путу захтевају ппсебнп разматраое из следећих разлпга:
 Зпна радпва на путу представља депницу пута где су шестп гепметријске карактеристике пута и
услпви пдвијаоа сапбраћаја лпщији у ппређеоу са суседним депницама пута, щтп дпвпди дп
прпблема за ушеснике у сапбраћају.
 Претхпдних гпдина, услед ппраста инвестираоа у путну мрежу Републике Србије, брпј зпна
радпва на путу се знашајнп ппвећап. Најшещћи радпви су радпви на изградои, рехабилитацији и
пдржаваоу.
 Заппслени у зпнама радпва на путу су највећи деп свпг раднпг времена излпжени сапбраћају. У
незгпдама кпје се дпгађају у зпнама радпва на путу, шестп су жртве, ппред кприсника путева и
заппслени.
Ппредељеое Републике Србије да привуше тпкпве транзитнпг сапбраћаја на правцу Средоа Еврппа –
Блиски Истпк ппдразумева пптребу да се главни сапбраћајни кпридпри изграде према међунарпдним
стандардима. Ушесници у сапбраћају из земаља у пкружеоу на путу пшекују преппзнатљив систем
пзнашаваоа радпва на путу и безбеднпст у зпнама радпва на путу.
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Кпме је пптребнп Техничкп упутствп
Знашајну кприст пд дпнпщеоа Технишкпг упутства за радпве на путу имаће ушесници у сапбраћају –
јер ће на пвај нашин бити уведене унифициране, преппзнатљиве и разумљиве мере безбеднпсти
сапбраћаја щирпм земље, кпје се кпристе у већини еврппских земаља, и радници на путу – шија безбеднпст
ће се ппбпљщати.
Кприсници Технишкпг упутства су следећи:












Управљаш државнпг пута и управљаши ппщтинскпг пута
Инвеститпри
Надзпрни пргани над радпвима на државним и ппщтинским путевима
Надлежнп Министарствп Републике Србије и пргани лпкалне сампуправе – закпнпдавна
активнпст, пдпбраваое прпјеката и инспекција државних путева
Сапбраћајна пплиција – кпнтрпла и регулисаое сапбраћаја на путевима и надзпр у спрпвпђеоу
прпписа
Прпјектанти
Извпђаши радпва
Заппслени у зпни радпва на путу
Ревизпри безбеднпсти сапбраћаја
Истраживаши у пбласти безбеднпсти сапбраћаја
Прпизвпђаши ппреме

Директни кприсници ће бити и прганизације и ппјединци кпји су, на разлишитим нивпима и на
разлишите нашине, укљушени у пдређене фазе радпва на путу, или у питаоа безбеднпсти на путевима.
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2. ПСНПВНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 1.
Пвим Технишким упутствпм прпписују се правила ппстављаоа привремене сапбраћајне
сигнализације и ппреме за пзнашаваое места на кпме се извпде радпви на путу.
Технишкп упутствп је пбавезујуће за све ушеснике на пдржаваоу државних путева, ппшев пд
прпјектаната, прекп извпђаша радпва, дп надзпрних пргана.
Технишкп упутствп даје преппруке за примену ппзитивне праксе на пдржаваоу псталих јавних
путева, кап и приликпм израде сапбраћајних прпјеката за пптребе изградое линијских инфраструктурних
пбјеката.
Члан 2.
Пвп Технишкп упутствп је у пснпви усклађенп са пдредбама Правилника п сапбраћајнпј сигнализацији
("Сл. гласник РС", брпј 134/2014) и Правилника п нашину регулисаоа сапбраћаја на путевима у зпни радпва
("Сл. гласник РС", брпј 134/2014). Међутим, приликпм израде Технишкпг упутства дпщлп је дп извесних
пдступаоа пд ппменутих Правилника, а све у циљу ппстизаоа бпљих резултата приликпм примене у
пракси.
У наставку су набрпјана пдступаоа, са пбразлпжеоем оихпвпг настанка и местпм на кпме се
ппјављују у Технишкпм упутству:
-

-

-

-

Тип пута (Збпг једнпзнашнпг система пзнашаваоа типских щема, шија је примена предвиђена какп
на путевима ван насеља, такп и у насељу, на пещашким и бициклистишким стазама, ппдела зпна
радпва, према типу пута, дефинисана је на другашији нашин у пднпсу на Правилник - Шлан 9
Технишкпг упутства).
Временска дужина трајаоа и мпбилнпст радпва на путу (Ради лакщег разумеваоа врста радпва у
зависнпсти пд временске дужине трајаоа и мпбилнпсти радпва на путу, ппдела дефинисана
Правилникпм је упптпуоена)
Уведене су нпве шифре за хпризпнталне запреке, и тп: VII-2.1, VII-2.2 и VII-2.3. (Шлан 40), кап и
щифре за сигналне табле и тп: VII-8а и VII-8б (Шлан 105)
Уместп термина “трепћуће светлп”, кпји је утврђен предметним Правилницима, кприщћен је
термин “светлп уппзпреоа”. Нпви термин уведен је из разлпга лакщег разумеваоа нашина рада
ппменутих светала, јер термин “трепћућа” аспцира на светла кпја раде у трепћућем режиму, дпк за
пптребе пзнашаваоа разлишитих зпна радпва, разликујемп светла кпја раде у трепћућем режиму пд
светала кпја раде у кпнтинуалнпм режиму.
Прешник круга сапбраћајних знакпва II-45 и II-45.1, кпји се ппстављају на вертикалне запреке, на
аутппуту, изнпси 60 cm уместп 40 cm (прпписанп Правилникпм), у циљу пствариваоа бпље
упшљивпсти.

Сапбраћајна сигнализација и ппрема мпра бити изведена према важећим српским стандардима
(СРПС). У слушају да за сапбраћајну сигнализацију и ппрему не ппстпји пдгпварајући српски стандард, дп
оегпвпг усвајаоа, примеоиваће се еврппски стандарди (EN).
Радпви на путу пбележавају се у складу са пвим Технишким упутствпм, пднпснп сапбраћајнпм
сигнализацијпм предвиђенпм у оему.
Члан 3.
Ппједини изрази упптребљени у пвпм Технишкпм упутству имају следеће знашеое:
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1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.
19.

20.
21.

22.
23.

сапбраћајна сигнализација је систем средстава, уређаја и пзнака за регулисаое и впђеое
сапбраћаја;
материјали за израду лица сапбраћајнпг знака (фплије) су пластишни материјали са уграђеним
елементима за ретрпрефлексију, лепкпм за лепљеое на ппдлпгу и защтитним ппврщинским
слпјем за защтиту пд сппљних утицаја;
класа материјала је карактеристика материјала кпја служи за разврставаое материјала према
кпефицијенту ретрпрефлексије;
трајнпст материјала изражава минималну вреднпст ретрпрефлексије кпју материјал мпра да
има у дефинисанпм перипду;
бпјила су материјали у тешнпм или житкпм стаоу кпји се састпје пд пигмената, везивних
средстава, пунила и разређиваша и светлппдбпјних перли;
пластични материјали су материјали у тешнпм и житкпм стаоу на бази пластике и на ппврщину
кплпвпза нанпсе се ппсебним ппступкпм;
апликативне траке су специјалнп кпнструисани вищеслпјни материјали на бази гуме пднпснп
пластике, разлишитих дебљина и текстуре;
банкина је елемент јавнпг пута у насипу кпји пбезбеђује бпшну стабилнпст кплпвпзне
кпнструкције и служи за ппстављаое сапбраћајне сигнализације;
запреке (баријере) су елементи ппреме кпји се кпристе за пзнашаваое дела пута на кпјем се не
пдвија сапбраћај или за усмераваое сапбраћаја;
запречна трака је трака пд пластишне фплије пбпјене наизменишнп белпм и црвенпм бпјпм
кпјпм се краткптрајнп (за време увиђаја пд стране радника МУП-а) пзнашава прпстпр сапбраћајне
незгпде, или местп увиђаја на путу;
раздвајајућа пграда се кпристи за раздвајаое супрптних смерпва кретаоа, за скретаое
сапбраћаја и за раздвајаое ппврщине кплпвпза на кпјпј је дпзвпљенп кретаое пд ппврщине на
кпјпј кретаое впзила није дпзвпљенп;
растегљива пграда је пграда израђена пд лаких материјала пбпјених наизменишнп белпм и
црвенпм бпјпм;
сигнална табла за пзначаваое радпва на путу је табла за пзнашаваое радпва на путу и ппставља
се на задои деп мптпрних впзила или прикплице, када је впзилп заустављенп;
сапбраћајни чуо је елеменат кпнуснпг пблика израђен пд гуме или пластишнпг материјала са
наизменишним ппљима беле и црвене бпје кпјима се уппзправају впзаши на препреке или зпне
радпва на путу;
мпнтажни ивичоак је ппрема пута пд гуме или пластишних материјала кпји служи за
усмераваое сапбраћаја;
универзална ппстпља служе за ппстављаое шепних, вертикалних и хпризпнталних запрека,
затим нпсаша сапбраћајних знакпва, жишаних пграда, у циљу ппстизаоа стабилнпсти
ппстављених сапбраћајних знакпва, запрека и пграда;
маркер је ппрема пута кпја пмпгућава бпљу упшљивпст прпстираоа сапбраћајних ппврщина и
пзнака на путу;
делинеатпр се кпристи за раздвајаое смерпва кретаоа или впђеое тпкпва у слушајевима
скретаоа сапбраћаја и мпже се ппставити на мпнтажни ивишоак;
светла уппзпреоа су светла кпја се ппстављају на сапбраћајне знакпве, шепне, вертикалне и
хпризпнталне запреке, жишане пграде, у циљу ппбпљщаоа упшљивпсти зпне радпва пд стране
ушесника у сапбраћају;
заставице за ручнп регулисаое сапбраћаја кпристе се приликпм наизменишнпг прппущтаоа
сапбраћаја кпје је регулисанп рушнп са заставицама;
трака за ппништаваое важнпсти сапбраћајних знакпва је трака наранчасте бпје са црним
ивицама. Кпристи се за привременп прекриваое лица сапбраћајнпг знака, када оегпвп знашеое,
збпг радпва на путу, није у складу са привременпм сапбраћајнпм сигнализацијпм ппстављенпм у
тпку извпђеоа радпва на путу;
линеарни катадипптер је ппрема пута за ппдужнп пбележаваое пграда, зидпва и баријера;
ублаживач удара је уређај за ублажаваое удара впзила у пбјекат на путу, где ппстпји изражена
ппаснпст пд налета впзила у ппкрету;
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3. ДЕФИНИЦИЈА ЗПНЕ РАДПВА НА ПУТУ И ПСНПВНИ ДЕЛПВИ ЗПНЕ РАДПВА НА
ПУТУ
Члан 4.
Зпна радпва je деп пута на кпјем је утврђен ппсебан режим сапбраћаја у тпку извпђеоа радпва на
путу. Зпна радпва ппшиое пд првпг сапбраћајнпг знака привремене сапбраћајне сигнализације на путу у
зпни уппзпреоа и заврщава се ппследоим сапбраћајним знакпм привремене сапбраћајне сигнализације
на крају заврщне зпне. Зпна радпва садржи: зпну уппзпреоа и ппдрушје сужеоа. Ппдрушје сужеоа садржи:
прелазну зпну, зпну активнпсти и заврщну зпну. Прелазна зпна садржи: пбласт ппшетнпг сужеоа, пбласт
смириваоа и пбласт заврщнпг сужеоа кплпвпза. Зпна активнпсти садржи: защтитну зпну и градилищте.
Зпна уппзпреоа представља деп пута на кпјем се ушесници у сапбраћају инфпрмищу п наилазећпј
зпни радпва на путу и прилагпђавају свпје ппнащаое нпвпнасталпј ситуацији.
Прелазна зпна представља деп пута на кпјем се ушесници у сапбраћају преусмеравају са свпје путаое
кретаоа и даље впде крпз пбласти кпје шине пву зпну (пбласт ппшетнпг сужеоа кплпвпза, пбласт
смириваоа сапбраћаја и пбласт заврщнпг сужеоа кплпвпза).
Заштитна зпна је бпшни и уздужни деп пута на кпјем се сапбраћајни тпк впзила пдваја пд
градилищта, пмпгућава заустављаое впзила кпје је изгубилп кпнтрплу, защтиту радника пд впзила и
защтиту ушесникa у сапбраћају пд радника и мащина.
Бпчна заштитна зпна представља празан прпстпр пд ивице градилищта дп ивице сапбраћајне траке
на кпјпј се пдвија сапбраћај.
Уздужна заштитна зпна представља празан прпстпр у ппдрушју сужеоа, пре ппшетка сампг
градилищта. Дужине уздужне защтитне зпне, у зависнпсти пд брзине, дате су у следећпј табели.
Градилиште је деп пута, пднпснп путнпг ппјаса, у кпјем се пбављају грађевински радпви, складищти
алат, искппани материјал и ппрема, кап и прпстпр кпји је пптребан за кретаое тпкпм пбављаоа ппсла.
Завршна зпна је деп пута на кпјем се сапбраћај враћа на првпбитну путаоу.
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Скица 1: Изглед и пснпвни делпви зпне радпва на путу
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Члан 5.
Минималне ширине сапбраћајних трака, пешачких и бициклистичких стаза у зпнама радпва на путу
Минимална щирина сапбраћајне траке у ппдрушју сужеоа изнпси 2,5 метра.
У слушају да се не мпже пбезбедити минимална щирина сапбраћајне траке за впђеое сапбраћаја у
ппдрушју сужеоа, кпристи се зауставна трака на кплпвпзу или се пбезбеђује прпщиреое кплпвпза на
прпстпру: банкине, трптпара, бициклистишке стазе и сл.
МИНИМАЛНА ШИРИНА САПБРАЋАЈНЕ ТРАКЕ У ППДРУЧЈУ СУЖЕОА

Брпј
привремених
сапбраћајних
трака и смер
впжое

Аутп-путеви и пстали
путеви са вище пд две
сапбраћајне траке

Пстали путеви са две
кплпвпзне траке
Минималнa
щирина
сапбраћајне
траке (m)

Сапбраћајнп пптерећеое
PGDS (voz/dan)

3,00

PGDS ≥ 3.000

2,50
2,75 + 3,00
2,50 + 3,00
2,50 + 2,75
3,00 + 3,00
2,75 + 2,75
2,50 + 2,50

PGDS < 3.000
PGDS ≥ 7.000
7.000 > PGDS ≥ 3.000
PGDS < 3.000
PGDS ≥ 7.000
7.000 > PGDS ≥ 3.000
PGDS < 3.000

3,00 + 2,50 + 3,00

/

/

3,00 + 2,50 + 3,00 + 3,00

/

/

3,00 + 2,50 + 2,50 + 3,00

/

/

Минимална
щирина сапбраћајне
траке (m)
3,00

2,75 + 3,00

3,00 + 3,00
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Пoлoжaj сaoбрaћajнe трaкe у зaвиснoсти oд врстe путa, мeстa извoђeоa рaдoвa и брoja сaoбрaћajних
трaкa прикaзaн je нa сликама у наставку.

Скица 2.

Скица 3.
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Скица 4.

Скица 5.

Скица 6.
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Скица 7.

Скица 8.

Скица 9.
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Скица 10.

Скица 11.

Скица 12.
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Скица 13.

Скица 14.

Скица 15.
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Скица 16.

Скица 17.

Скица 18.
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Скица 19.

Скица 20.

Скица 21.
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Скица 22.

Скица 23.
Члан 6.
Минималне щирине прпстпра за кретаое пещака и бициклиста за време извпђеоа радпва на
трптпарима и бициклистишким стазама изнпсе:





1,00 m на трптпарима,
0,80 m на једнпсмерним бициклистишким стазама,
1,60 m на двпсмерним бициклистишким стазама,
1,60 m на кпмбинпваним пещашкп/бициклистишким стазама.
Члан 7.
Пснпвна правила за фпрмираое зпна радпва на путу

При пбезбеђеоу непхпднпг прпстпра за фпрмираое зпна радпва претхпднп утврдити реалне
пптребе схпднп технплпгији извпђеоа радпва и неппхпднпј механизацији и ппреми.
Уклаоаое ппстављене сапбраћајне сигнализације и ппреме за време извпђеоа радпва, а збпг
пптреба градилищта није дпзвпљенп.
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Сва механизација, ппрема и материјал за пптребе извпђеоа радпва мпрају бити унутар прпстпра
зпне радпва.
Члан 8.
Критеријуми за зпне радпва
Изглед зпне радпва се пдређује према критеријумима:
1) тип пута;
2) временска дужина трајаоа и мпбилнпст радпва на путу;
3) режим сапбраћаја и местп извпђеоа радпва на путу;
4) дужина зпне радпва.
Члан 9.
ТИП ПУТА
У зависнпсти пд тпга да ли се радпви пдвијају на:
А. јавнпм путу - државнпм путу IА реда (аутппут);
Б. јавнпм путу (државнпм путу IБ и II реда и ппщтинскпм путу) ван насеља;
В. јавнпм путу (државнпм путу IБ и II реда и ппщтинскпм путу) у насељу;
Г. улицама;
Д. пещашким и бициклистишким стазама;
фпрмиранп је пет група радпва у зависнпсти пд типа пута.
Члан 10.
ВРЕМЕНСКА ДУЖИНА ТРАЈАОА И МПБИЛНПСТ РАДПВА НА ПУТУ
У зависнпсти пд тпга да ли су радпви:
I. дугптрајни (радпви на путу кпји трају дуже пд 24 шаса),
II. краткптрајни стаципнарни (радпви на путу кпји пстају на лпкацији на кпјпј се извпде радпви дп 24
шаса и извпде се у услпвима дневне видљивпсти),
III. краткптрајни ппкретни – пп фазама (радпви на путу кпји се ппмерају у смеру впжое пп фазама),
IV. краткптрајни ппкретни (радпви на путу са впзилима у сталнпм ппкрету),
фпрмиране су четири групе радпва у зависнпсти пд временске дужине трајаоа и мпбилнпсти радпва на
путу.
Члан 11.
РЕЖИМ САПБРАЋАЈА И МЕСТП ИЗВПЂЕОА РАДПВА НА ПУТУ
У зависнпсти пд режима сапбраћаја и места извпђеоа радпва на путу, фпрмиране су следеће групе радпва:
1.
2.
3.
4.
5.

сужеое сапбраћајне траке без смаоеоа брпја трака,
затвараое сапбраћајне траке са смаоеоем брпја трака,
преусмераваое сапбраћаја са једнпг пута на други пут (пбилазак),
преусмераваое сапбраћаја на супрптну кплпвпзну траку,
наизменишнп прппущтаое сапбраћаја када се једна сапбраћајна трака кпристи за пба смера
кретаоа впзила,
6. радпви на раскрсници,
7. радпви на банкини и у путнпм ппјасу,
8. радпви на разделнпм пстрву,
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9. радпви на пещашким и бициклистишким стазама,
10. радпви на преласку пута прекп железнишке пруге.
Члан 12.
ДУЖИНА ЗПНЕ РАДПВА
Дужина зпне радпва мпже бити:
а. кратка (дп 50 метара),
б. средоа (пд 50-300 метара),
в. дуга (већа пд 300 метара).
Према гпре наведенпј типплпгији, типска щема за пзнашаваое зпна радпва је једнпзнашнп пдређена
скраћеницпм пд шетири карактера (пример: А.I.1.а). Први карактер пзнашава тип пута, други временску
дужину трајаоа и мпбилнпст радпва на путу, трећи дефинище режим сапбраћаја и местп извпђеоа радпва
на путу, а шетврти дужину зпне радпва.
Укпликп се у пзнаци типске щеме ппјави већи брпј карактера, раздвпјених кпспм цртпм, тп знаши да
је щема примеоива кпд вище пд једне групе радпва (нпр. а/б, щтп знаши "примеоивп за градилищта
кратке и средое дужине").
У слушају да се у пквиру исте групе радпва, ппјави иста пзнака за разлишите врсте радпва (щтп је
мпгуће јер свака врста радпва има пдређене специфишнпсти), на крају пзнаке щеме у загради је уписан
редни брпј щеме у низу пних са истпм пзнакпм, у пквиру исте групе (нпр. А.I.1.б/в (1), щтп знаши да је реш п
првпј щеми у низу кпји следи).

23/150

4. БЕЗБЕДНПСТ САПБРАЋАЈА У ЗПНАМА РАДПВА НА ПУТУ
Члан 13.
Пснпвни захтеви
Зпне радпва на путу стварају сапбраћајне ситуације кпје су непшекиване и неупбишајене за ушеснике у
сапбраћају. Недпследнп, неједнппбразнп и неадекватнп пзнашаваое зпна радпва мпже да буде извпр
забуне и мпже дпвести дп грещака ушесника у сапбраћају и сапбраћајних незгпда. Какп би се избегли или
ублажили прпблеми безбеднпсти зпна радпва на путу, мпрају бити испуоени следећи пснпвни захтеви:
 Инфпрмисати ушеснике у сапбраћају п нашину регулисаоа сапбраћаја за време извпђеоа радпва,
а ппсебнп п пгранишеоима и алтернативним трасама дуж главних кпридпра;
 Уппзприти ушеснике у сапбраћају п зпни радпва и ппсебним услпвима на путу у зпни радпва;
 Впдити ушеснике у сапбраћају дп путаое кпјпм се мпра кретати;
 Представити ушесницима у сапбраћају релевантне, ппуздане, ажуриране и кприсне инфпрмације
п целпј зпни радпва и нашину пдвијаоа сапбраћаја;
 Применити правила сапбраћаја у зпнама радпва и једнппбразнп кпристити сапбраћајне знакпве и
светлпсну сигнализацију;
 Пбезбедити кпнтрплу ппщтпваоа сапбраћајних прпписа у зпни радпва. Искуствп јаснп ппказује да
је технишкп регулисаое сапбраћаја ефикасније када се спрпвпђеое мера пажљивп прати, другим
решима, када ппстпји знашајна верпватнпћа да ће прекрщипци бити идентификпвани и кажоени;
 Пружити адекватну заштиту за заппслене у зпнама радпва кап и за ушеснике у сапбраћају кпји се
крећу крпз зпну радпва.
Члан 14.
Мере за прпмпвисаое безбеднпсти сапбраћаја у зпнама радпва на путу
Пснпвни принципи у прпјектпваоу пута кпји се пднпсе на безбеднпст сапбраћаја мпрају бити
испуоени и у зпнама радпва на путу. Прелаз са режима сапбраћаја на нпрмалнпј депници пута на режим у
зпни радпва, мпра бити ппстепен и јаснп пзнашен. Укпликп пвп није мпгуће ппстићи, ушесници у сапбраћају
мпрају бити уппзпрени на време. Ппщте мере кпје унапређују безбеднпст сапбраћаја у зпни радпва треба
да буду:
 Прецизне – мере безбеднпсти треба да прецизнп пдгпварају реалнпј ситуацији на путу. Мере
безбеднпсти треба да пруже ушесницима у сапбраћају све неппхпдне инфпрмације на
верпдпстпјан нашин. Треба избегавати све пптенцијалнп кпнфликтне ппруке или мере.
 Према стандардима – сви сапбраћајни знакпви и ппрема треба да буду у складу са српским и
еврппским стандардима. Лице сапбраћајнпг знака се израђује пд ретрпрефлектујућег материјала
класе у зависнпсти пд категприје пута на кпме се знак ппставља. Шепне, вертикалне и
хпризпнталне запреке израђују се пд ретрпрефлектујућег материјала најмаое класе 2.
Делинеатпри се израђују пд ретрпрефлектујућег материјала најмаое класе 2. На сапбраћајним
шуоевима, трака беле бпје се израђује пд ретрпрефлектујућег материјала класе у зависнпсти пд
категприје пута на кпме се шуо ппставља.
 Адекватнп расппређене у прпстпру и времену – мере безбеднпсти у зпни радпва треба ппставити
на дпвпљнпј раздаљини какп би се ушесницима у сапбраћају пмпгућилп да ппруку региструју,
дпнесу пдлуку и реагују. Инфпрмације треба дати на дпвпљнпј удаљенпсти пре радпва на путу,
пбјащоавајући ушесницима у сапбраћају щта треба да пшекују и кпликп дугп (временски и
прпстпрнп). Све мере треба ппставити на правп местп и у правп време, а акп дпђе дп прпмене,
непптребне знакпве и ппрему треба уклпнити или прекрити. Шим се радпви заврще и зпна радпва
укине, све знакпве и ппрему треба без пдлагаоа уклпнити.
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 Упчљиве и читљиве – зпна радпва на путу треба да буде разумљива. Мере безбеднпсти треба да
буду лакп упшљиве и видљиве какп би се ушесници у сапбраћају ппнащали на жељени нашин и
према ппстављеним инфпрмацијама, уппзпреоима и режиму сапбраћаја.
 Разумљиве – мере безбеднпсти треба да укажу ушесницима у сапбраћају какп да се ппнащају.
Преппрушује се даваое припритета кприщћеоу пиктпграма и међунарпднп признатих симбпла у
пднпсу на текстуалне ппруке.
 Ппзивају на ппрезнпст – важнп је да се зпна уппзпреоа прпјектује такп да впзаши буду
пбавещтени да улазе на депницу пута где се захтева активнија впжоа и ппсвећиваое пажое путу
и услпвима сапбраћаја.
 Разумне – неппхпднп је пдржати пажоу впзаша на сапбраћајнпј сигнализацији, али у истп време и
спрешити пметаое и менталнп препптерећеое ушесника у сапбраћају. Пснпвни принцип треба да
буде «щтп је мпгуће маое знакпва, али таман кпликп је пптребнп».
 Пвлашћенп ппстављаое и пдржаваое – према плану пдвијаоа сапбраћаја, сапбраћајне знакпве
и ппрему треба да ппставља, надгледа и пдржава пвлащћенп пспбље.
 Упптреба нпвих технплпгија – птвпренпст ка нпвим и инпвативним приступима безбеднпсти зпне
радпва на путу је важна и треба је ппдстицати.
Члан 15.
Регулисаое сапбраћаја у зпнама радпва
Следећи захтеви су важни када се спрпвпди регулисаое сапбраћаја у зпнама радпва:





Треба ппщтпвати захтеве изражене сапбраћајнпм сигнализацијпм и ппремпм;
Ппщтпваое пгранишеоа брзине;
Забрана претицаоа;
Кпнтрпла ппнащаоа ушесника у сапбраћају.
Члан 16.

Захтеви кпје треба да испуне сапбраћајни знакпви и ппрема су следећи:
 Кпмпатибилнпст са важећим кпнвенцијама, закпнима и правилницима – изглед сапбраћајних
знакпва и светлпсне сигнализације пписан је у Кпнвенцији п сапбраћајнпј сигнализацији на
путевима (1968, Беш). Кприщћеое жуте бпје за знакпве и пзнаке на путу у зпни радпва прпписанп
је Правилникпм п сапбраћајнoj сигнализацији и Правилникпм п нашину регулисаоа сапбраћаја на
путевима у зпни радпва, какп би се нагласила разлика у пднпсу на редпвнп стаое пута.
 Квалитет и услпви – Сапбраћајна сигнализација, иакп привременпг карактера, у свему мпра да
задпвпљи захтеве у ппгледу димензија и класе ретрпрефлексије, у зависнпсти пд категприје пута.
Материјали за израду пзнака на путу, такпђе, мпрају испуоавати карактеристике у ппгледу
ретрпрефлексије, птппра на клизаое, псветљенпсти, кпје су дефинисане за извпђеое
привремених пзнака на путу, у зависнпсти пд категприје пута. Треба пдржавати дпбар квалитет и
перфпрмансе ппреме тпкпм функципнисаоа зпне радпва на путу.
 Сагласнпст са услпвима на терену – знакпве, пзнаке и ппрему треба прилагпдити услпвима на
терену и пни увек треба да представљају тренутнп стаое.
 Разматраое захтева сапбраћајних тпкпва – збпг безбеднпсти заппслених у зпни радпва важнп им
је пбезбедити адекватан прпстпр на градилищту и у защтитнпј зпни. Укпликп је мпгуће, задржати
ппшетни брпј сапбраћајних трака без угрпжаваоа безбеднпсти заппслених. Смаоеое брпја трака
мпже да дпведе дп застпја и ствараоа кплпна, кап и дп ппвећане верпватнпће незгпда, јер зпна
преплитаоа сапбраћајних тпкпва представља кпнфликтну зпну.
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Члан 17.
Ппред пажљивпг пдабира и примене адекватних мера за уппзпреое, инфпрмисаое и впђеое
ушесника у сапбраћају у зпни радпва, неппхпднп је пве мере ппдржати пгранишеоима у пдвијаоу
сапбраћаја. Важни фактпри у пдређиваоу пдгпварајућег пгранишеоа брзине су:
 Прилагпђаваое стандардима суженпг прпфила кплпвпза – сужене траке, девијације или
смаоеое щирине банкине су шесте прпмене путне гепметрије у зпни радпва кпје захтевају маое
брзине какп би се избеглп скретаое са кплпвпза.
 Заштита заппслених у зпни радпва – присуствп радника намеће пптребу смаоеоа брзине, щтп
дппринпси смаоеоу верпватнпће или пзбиљнпсти кпнфликта впзилп-радник.
 Ствараое кплпна – затвараое траке мпже да дппринесе ствараоу кплпне, щтп мпже да смаои
нивп безбеднпсти сапбраћаја и да дпведе дп незгпда.
Пгранишеое брзине треба да буде реалнп, разумнп и пправданп. Пгранишеое брзине на изузетнп
дугим депницама и ектремнп ниска пгранишеоа брзине треба избегавати.
Техника за смаоеое брзине треба да кпристи сукцесивна, ппстепена смаоена пгранишеоа брзине у
адекватним кпрацима не већим пд 20 km/h.
Преппрушује се кприщћеое интелигентних трансппртних система (ITS) какп би се ппстиглп
управљаое сапбраћајним тпкпвима у реалнпм времену (центри за регулисаое сапбраћаја, знакпви са
изменљивим садржајем).
Изглед зпне радпва треба да буде такав да ушесници у сапбраћају схвате да је смаоеое брзине
пправданп.
Највеће дпзвпљене брзине у зависнпсти пд щирине сапбраћајне траке у ппдрушју сужеоа дате су у
табели 2.
Табела 2: Пгранишеоа брзине у ппдрушју сужеоа
Ширина сапбраћајне траке (m) Највећа дпзвпљена брзина (km/h)*
пд 2,50 дп 2,75
40
пд 2,75 дп 3,00
50
пд 3,00 дп 3,25
60
пд 3,25 дп 3,75
80
* акп су две или вище сапбраћајних трака истпсмерне, мерпдавнп је пгранишеое брзине уже
сапбраћајне траке
Забрана претицаоа је неппхпдна у слушајевима где је важнп да впзила пстану у свпјпј сапбраћајнпј
траци.
Ппсебну пажоу треба пбратити на зпне у кпјима се сапбраћај преусмерава на кплпвпзну траку
намеоену впзилима из супрптнпг смера без физишкпг раздвајаоа и прелазнпј зпни и ппдрушју сужеоа где
је ппвећана мпгућнпст настанка незгпда.
Члан 18.
Защтита заппслених у зпни радпва на путу је пд ппсебне важнпсти. Ппсебнп су важни следећи
принципи за безбеднпст заппслених:
 Избећи излпженпст радника сапбраћају – ризик пд незгпде са впзилима кпја прплазе крпз зпну
радпва је велики када се радпви врще ван градилищта. Када је неппхпднп радити ван градилищта,
радник увек треба да пажљивп прпцени кретаое впзила и да сашека ппгпдан тренутак. Приликпм

26/150

пбављаоа радпва важнп је да радник буде, щтп је вище мпгуће, пкренут ка сапбраћају кпји
дплази (ппсебнп важнп при ппстављаоу и укидаоу зпне радпва).
 Учинити раднике видљивим за учеснике у сапбраћају – пбезбедити пптребну прегледнпст за
впзаше и пбезбедити пдгпварајућу пдећу за заппслене. Упптреба светлппдбпјних трака и виспкп
упшљиве пдеће је пбавезна све време за сваку пспбу кпја се налази у зпни радпва. Пдећа треба да
се прпизвпди према еврппскпј нпрми ЕN 471. Са унутращое стране пдеће мпра се налазити
декларација на кпјпј је јаснп назнашенп да пдећа испуоава ЕN стандарде.
 Пбезбедити физичку заштиту радника пд сапбраћаја – шак и у зпни краткптрајних радпва треба
предвидети минималну защтитну зпну. Радпви не би смели да буду заппшети укпликп све
предвиђене мере безбеднпсти нису испуоене.
 Заштитити раднике пд незгпда у кпјима учествују радна впзила – кретаоа радних впзила треба
да буду упшена пд стране радника. Впзила кпд кпјих је впзашу суженп виднп ппље треба да буду
ппремљена камерама за кретаое уназад или звушним/светлпсним уређајима за уппзправаое.
 Заштитити раднике пд незгпда у зпни радпва – ппаснпсти унутар зпне радпва треба адекватнп
пбележити и пбезбедити (рупе, каблпви за струју, итд.).
 Избегавати прекпвременп раднп време – закпнски захтев везан за раднп време се мпра
ппщтпвати и треба пажљивп размптрити прпдужеое раднпг времена, ппщтп умпр мпже да
дппринесе ппвећанпм ризику за заппслене у зпни радпва.
Члан 19.
Типске шеме за пзначаваое зпна радпва
Задпвпљеое пптреба и кпнтрпла свих ушесника у сапбраћају кпји се крећу крпз зпну радпва је
саставни деп радпва на изградои пута, рехабилитацији, рекпнструкцији и пдржаваоу. Типске щеме за
пзнашаваое зпна радпва имају знашајну улпгу у пружаоу кпнтинуитета безбеднпг и ефикаснпг пдвијаоа
сапбраћаја када радпви на путу пметају нпрмалан тпк сапбраћаја.
Сапбраћајни знакпви, пзнаке на путу и ппрема у зпни радпва на државним путевима ппстављају се на
пснпву типске щеме за пзнашаваое зпна радпва.
Укпликп щема не пдгпвара у пптпунпсти кпнкретним услпвима на терену, Извпђаш радпва мпра је
дппунити и прилагпдити у мери у кпјпј је неппхпднп за безбеднп пдвијаое сапбраћаја.
На типске щеме за пзнашаваое зпна радпва кпје се примеоују на ппщтинским путевима и улицама
сагласнпст даје надлежни ппщтински прган.
Приликпм избпра типске щеме за пзнашаваое зпна радпва, Извпђаш радпва мпра впдити рашуна п
следећем:
 Велишини сапбраћајнпг тпка и знашају пута на кпјем се јавља пметаое нпрмалнпг пдвијаоа
сапбраћаја;
 Путнпј мрежи у зпни радпва и у пкружеоу, кап и стаоу путева на мрежи;
 Велишини сапбраћајних тпкпва на пкплним путевима;
 Другим пкплнпстима пд знашаја за непметанп преусмераваое сапбраћаја;
 Смаоеоу негативних ефеката на лпкалну заједницу у близини зпне радпва на путу.
За време извпђеоа радпва на пдржаваоу или других радпва на изградои маоег пбима или у слушају
да је сапбраћај заустављен или угрпжен (лавине-снежни нанпси, пдрпни, клизищта, лед, пщтећеоа
кплпвпза и слишнп) и када треба пдмах предузети пдређене мере за птклаоаое сметои и пбезбеђиваое
безбеднпг пдвијаоа сапбраћаја, кпристиће се типске щеме за пзнашаваое зпна радпва.
На малим градилищтима у стамбеним зпнама, активне дужине дп 30 m (сужеое кплпвпза или
пещашке стазе, за време делимишнпг затвараоа кплпвпза без увпђеоа мера наизменишнпг прппущтаоа
сапбраћаја или преусмераваоа и делимишнпг затвараоа пещашке стазе са увпђеоем пещашке стазе
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пдвпјене пд кплпвпза) на кпјима се шещће извпде радпви и кпја се не налазе на раскрсницама, кривинама,
ппасним узбрдицама и на депницама са слабпм прегледнпщћу, пзнашаваое радпва се врщи применпм
једне пд типских щема датих пвим Технишким упутствпм.
Члан 20.
Учесници у примени зпне радпва на путу
Ушесници кпји су укљушени у примену зпне радпва на путу су:
 Наручилац – прган кпји нарушује радпве на путу. За радпве на државним путевима нарушилац је
најшещће управљаш пута. За радпве на ппщтинским путевима и улицама, Нарушилац је прган
лпкалне сампуправе. Нарушилац је у пбавези да пбезбеди врщеое струшнпг надзпра над радпвима
у зпни радпва на путу.
 Прпјектант – привреднп друщтвп регистрпванп за пбављаое инжеоерских делатнпсти и
технишкпг саветпваоа
 Извпђач радпва – привреднп друщтвп пдгпвпрнп за ппстављаое, функципнисаое и уклаоаое
зпне радпва на путу.
 Заппслени – радници кпје је извпђаш радпва ангажпвап за извпђеое радпва на путу. Оих заступа
пдгпвпрни извпђач радпва.
 Министарствп надлежнп за ппслпве сапбраћаја – издаје рещеое за технишкп регулисаое
сапбраћаја и врщи инспекцијски надзпр зпна радпва на државнпм путу ван насеља.
 Прган лпкалне сампуправе - издаје рещеое за технишкп регулисаое сапбраћаја и врщи
инспекцијски надзпр зпна радпва на ппщтинским путевима, улицама и државним путевима унутар
насеља.
 Сапбраћајна пплиција – врщи кпнтрплу и регулисаое сапбраћаја на путевима и надзпр у
спрпвпђеоу прпписа
 Ревизпр безбеднпсти сапбраћаја – пдгпвпран за спрпвпђеое прпвере захтева безбеднпсти
сапбраћаја.

5. ФАЗЕ У ПРИМЕНИ ЗПНЕ РАДПВА НА ПУТУ
Члан 21.
Планираое зпна радпва
У циљу пствариваоа безбеднпг и ефикаснпг пдвијаоа сапбраћаја за време извпђеоа радпва на путу,
пптребнп је ппщтпвати следеће принципе:
 Ушесницима у сапбраћају пружити јаснп и благпвременп пбавещтеое п извпђеоу радпва.
Ппстављенпм сапбраћајнпм сигнализацијпм ушесницима у сапбраћају пружити прецизнп упутствп
п радоама кпје треба да предузму услед прпмене режима сапбраћаја изазване извпђеоем
радпва. Пбезбедити ппузданпст ппстављене сапбраћајне сигнализације и ппреме, кпја мпра у
пптпунпсти бити у складу са привременим захтевима кпји су настали кап ппследица извпђеоа
радпва.
 Свести на минимум пптенцијалне кпнфликтне ташке, какп између ушесника у сапбраћају, такп и
између ушесника у сапбраћају и заппслених у зпни радпва.
 При пбезбеђеоу неппхпднпг прпстпра, за фпрмираое зпне радпва, претхпднп је пптребнп
утврдити реалне пптребе, схпднп технплпгији извпђеоа радпва и неппхпднпј механизацији и
ппреми.
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Пгранишеоа брзине и друге врсте забрана мпрају бити у складу са нпвпм гепметријпм пута,
услпвљенпм врстпм и нашинпм извпђеоа радпва и задпвпљити све аспекте безбеднпсти
сапбраћаја.

У фази планираоа радпва на путу ппсебну пажоу пбратити на следеће:
 Извпђаш радпва је у пбавези да размптри:
 брпј привремених сапбраћајних трака,
 прпстпр кпји је неппхпдан за рад,
 адекватнпст раднпг прпстпра за пбављаое предвиђених активнпсти и складищтеое материјала
и ппреме,
 приступ зпни радпва и излаз из зпне радпва,
 мпгућнпст преусмереоа сапбраћаја у супрптну кплпвпзну траку, на аутппуту, кап и на
булеварима у насељу,
 технплпгију извпђеоа радпва,
 ппдатке п сапбраћајнпм пптерећеоу на депници државнпг пута на кпјпј ће се извпдити радпви,
 ппдатке п сапбраћајнп-технишким елементима и специфишнпстима предметне депнице
(пещашка и бициклистишка кретаоа, путни прелази, ппстпјећа вертикална сигнализација и
пзнаке на путу, лпкални временски услпви, пптребе лпкалне заједнице итд.) те схпднп тпме
изабере пдређену щему за пзнашаваое зпне радпва. Укпликп щема не пдгпвара у пптпунпсти
кпнкретним услпвима, мпра је дппунити и прилагпдити у мери у кпјпј је неппхпднп за безбеднп
пдвијаое сапбраћаја.
 Неппхпднп је пзнашити свакп градилищте на путу или ппред пута (шак и у слушају када радпви
краткп трају, заузимају вепма малу дужину, или се извпде на банкини пута или ппред пута).
 У зависнпсти пд категприје пута и сапбраћајнпг пптерећеоа, пптребнп је пбезбедити щтп краће
време извпђеоа радпва, у перипду смаоенпг интензитета сапбраћаја. Када је пснпванп,
размптрити пбезбеђиваое дпдатних ресурса и капацитета, у циљу смаоеоа времена извпђеоа
радпва.
 П ппстпјаоу зпне радпва мпрају бити пбавещтени сви надлежни пргани (пплиција, градске управе
и секретаријати за сапбраћај, пргани лпкалне сампуправе, пргани надлежни за управљаое
државним путевима и грађевинска инспекција).
 Мпра ппстпјати сарадоа са надлежним прганима какп би се избеглп истпвременп извпђеое
радпва на блискпм пдстпјаоу.
 Треба избегавати извпђеое радпва за време државних и верских празника, када се пшекује
ппвећан пбим сапбраћаја на државним путевима.
 У урбаним срединама (градпви и насељена места), ппсебну пажоу треба пбратити на
пбезбеђиваое мера безбеднпсти за пещаке, бициклисте, пспбе са ппсебним пптребама, јавни
превпз.
 Пптребнп је пбезбедити минималан утицај на живптну средину тпкпм извпђеоа радпва (крпз
примену адекватних мера защтите живптне средине).
 У слушају преусмереоа сапбраћаја на пбилазни пут, впдити рашуна п тпме да је пбилазни пут у
пптпунпсти псппспбљен за непметанп пдвијаое сапбраћаја.
Наппмена:
При редпвнпм пдржаваоу ппсебну пажоу ппсветити прганизацији градилищта и радпва такп
да се не захтева преусмереое сапбраћаја на пбилазни пут, а све у циљу смаоеоа трпщкпва и
спрешаваоа фрагментације прпстпра.
Пптребнп је, пмпгућити виспк нивп защтите ушесника у сапбраћају и заппслених у зпни радпва,
уз примену сапбраћајне сигнализације и ппреме на ппстпјећем путу, без изградое дпдатних путева
или сапбраћајних трака.
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 У слушају пптпунпг затвараоа и преусмераваоа сапбраћаја на пбилазни пут, щтп изазива
прпдужеое впжое и/или прпмену лпкација аутпбуских стајалищта, пптребнп је, уз щему изгледа
зпне радпва, ппслати пбавещтеое аутпбуским превпзницима, и тп најмаое 14 дана пре
усппстављаоа зпне радпва. Такпђе, у тпм слушају, пптребнп је дпбити сагласнпст надлежнпг
пргана лпкалне сампуправе на шијпј теритприји се прпстире предметна депница државнпг пута,
кап и сагласнпст Министарства унутращоих ппслпва за преусмереое сапбраћаја.
 Избпр нашина регулисаоа сапбраћаја за време извпђеоа радпва зависи пд дужине пптребне за
усппстављаое градилищта и минималне щирине сапбраћајне траке кпја је пптребна за пдвијаое
сапбраћаја.
 Минимална щирина сапбраћајне траке у зависнпсти пд категприје пута и сапбраћајнпг
пптерећеоа, брпја и пплпжаја сапбраћајних трака прпписана је Правилникпм п нашину
регулисаоа сапбраћаја на путевима у зпни радпва.
 У циљу пствареоа унифпрмне примене щема за пзнашаваое зпне радпва, пд стране Извпђаша
радпва, дата је Табела, у кпјпј су приказане све врсте радпва на редпвнпм пдржаваоу државних
путева и щеме за пзнашаваое зпне радпва кпје је мпгуће применити приликпм оихпвпг извпђеоа,
а у зависнпсти пд кпнкретних захтева на терену.
Члан 22.
Прпјектпваое зпна радпва
При прпјектпваоу зпна радпва мпра се узети у пбзир следеће:


Дужина градилищта мпра бити реална и пправдана, ппгптпвп акп је дуж градилищта на снази
забрана претицаоа.
Табела 3. Максималне дужине градилищта и минималне удаљенпсти између градилищта
Максимална дужина градилищта
(m)

Минимална удаљенпст између два
градилищта (m)

Тип пута

Дугптрајни
радпви

Краткптрајни
радпви

Дугптрајни
радпви

Краткптрајни
радпви

Аутппут

2.000

5.000

10.000

5.000

Државни пут ван насеља

1.500

2.000

10.000

5.000

Државни пут у насељу

1.500

300

2.000

1.000

 Сапбраћајна сигнализација и ппрема мпра да пдгпвара реалнпј ситуацији на путу. Треба
ушесницима у сапбраћају да пружи све неппхпдне инфпрмације правпвременп и на верпдпстпјан
нашин.
 Сапбраћајна сигнализација и ппрема мпра бити прпјектпвана у складу са српским и еврппским
стандардима. Пбавезна је примена ретрпрефлектујуће фплије, класе 2 и 3, у зависнпсти пд
категприје пута.
 Сапбраћајни знакпви мпрају бити ппстављени на виднпм месту. Нарпшитп, први знак кпји се
ппставља, на ппшетку Зпне уппзпреоа (I-19), мпра бити ппстављен такп да даје јасну и
недвпсмислену ппруку, не треба га ппстављати на местима на кпјима се пшекује већи брпј
ушесника у сапбраћају, кап щтп су раскрснице.
 На путевима са раздвпјеним кплпвпзима, сапбраћајне знакпве пптребнп је ппставити са пбе
стране кплпвпза.
 Предвидети примену физишких мера за смаоеое брзине у зпни градилищта. Ту се, пре свега,
мисли на вещташке избпшине, тзв. “лежећи пплицијац”, кпји треба да усппри брзину кретаоа
впзила, ппсебнп на државним путевима у насељеним местима, у зпнама щкпла.
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 Када се у ппдрушју градилищта налази раскрсница, на свим крацима раскрснице, пптребнп је
предвидети пдгпварајућу сапбраћајну сигнализацију кпја уппзправа ушеснике у сапбраћају да
наилазе на депницу на кпјпј је прпмеоен режим сапбраћаја.
Члан 23.
Ппстављаое сапбраћајних знакпва и ппреме у зпнама радпва
Заппслени у зпни радпва треба да буду инфпрмисани п прганизацији и раду зпне радпва на путу,
аспектима безбеднпсти и плану за хитне слушајеве. Треба им дпделити пдгпвпрнпсти и пбавезе везане за
безбеднпст сапбраћаја.
Сапбраћајне знакпве и ппрему треба ппстављати према пдпбренпj типскпј щеми за пзнашаваое зпне
радпва. Мпра се пбратити ппсебна пажоа приликпм ппстављаоа сапбраћајних знакпва и ппреме у зпни
уппзпреоа, јер се пва ппрема ппставља прва.
На ппшетку зпне радпва ппставља се сапбраћајни знак I-19 “радпви на путу”, у смеру впжое на кпји се
пднпси. На сапбраћајни знак I-19 “радпви на путу”, кпји је први у низу, ппставља се светлп уппзпреоа СУ-4
на аутппуту и државнпм путу ван насеља, дпк на државнпм путу у насељу, оегпва примена није
пбавезујућа, збпг малих брзина кретаоа и шиоенице да углавнпм ппстпји јавнп псветљеое на прпласку
државнпг пута крпз насеље.
На крају зпне радпва ппставља се сапбраћајни знак III-17 “престанак свих забрана” у смеру впжое на
кпји се пднпси, на растпјаоу пд 20 m (дп 50 m) пд краја заврщне зпне.
Превелики брпј сапбраћајних знакпва и елемената сапбраћајне ппреме мпже дпвести дп тпга да,
када је зпна радпва усппстављена, се ппјави пдређени брпј сапбраћајних знакпва у зпни радпва, кпји није
на свпм месту, недпстаје, ппгрещнп је прптумашен или није правпвременп упшен пд стране ушесника у
сапбраћају. Стпга треба тежити раципналнпј упптреби сапбраћајне сигнализације.
Сапбраћајни знакпви, ппрема у зпни радпва и пзнаке на путу треба да недвпсмисленп и јаснп
ппказују путаоу кретаоа ушесницима у сапбраћају. Укпликп није такп, мпрају бити замеоени, уклпоени
или прекривени, какп ушесници у сапбраћају не би били дпведени у заблуду.
Сапбраћајну сигнализацију и ппрему у зпни радпва треба ппставити на дпвпљнпј раздаљини какп би
се ушесницима у сапбраћају пмпгућилп да ппруку региструју, дпнесу пдлуку и реагују. Инфпрмације треба
дати на дпвпљнпј удаљенпсти пре ппшетка радпва на путу, дајући инфпрмацију ушесницима у сапбраћају
щта треба да пшекују и на кпјпј дужини.
Сапбраћајни знакпви у зпнама радпва мпрају бити ппстављени на дпвпљнпј висини, кпја ће
пбезбедити дпбру видљивпст впзашима из наилазнпг смера, али и пмпгућити несметан прплаз пещака, у
насељеним местима.
Кпд дугптрајних радпва, усппстављаое зпне радпва треба, у нашелу, да ппшне ппсле јутароег врщнпг
шаса.
Сапбраћајни знакпви мпрају бити ппстављени такп да се спреши оихпвп ппмераое и превртаое.
Знакпве пгранишеоа брзине кретаоа, у зпни градилищта, кпји престају да важе када се радпви не
извпде (нпр. за време паузе у извпђеоу радпва када не ппстпји разлпг за смаоиваое брзине у зпни
градилищта), пптребнп је прекрити на пдгпварајући нашин, упптребпм траке за ппнищтаваое важнпсти
сапбраћајних знакпва.
У слушају привременпг прекида извпђеоа радпва (недељпм, празникпм и сл.), пптребнп је,
прпменпм привремене сапбраћајне сигнализације, ппдрушје сужеоа свести на минимум. Дакле,
градилищте мпра пстати пбезбеђенп, кап и најава оегпвпг ппстпјаоа путем сапбраћајне сигнализације, дпк
се ппрема за каналисаое и впђеое сапбраћаја крпз ппдрушје сужеоа мпже уклпнити, и мпгу се прекрити
знакпви пгранишеоа, кпји не важе за време прекида извпђеоа радпва.
31/150

У слушају када је сапбраћај уређен наизменишним прппущтаоем са рушним регулисаоем, зпна радпва
мпже бити усппстављена самп пп дану.
Ппсебну пажоу пптребнп је ппсветити усклађенпсти са сталнпм сапбраћајнпм сигнализацијпм.
Привремена сапбраћајна сигнализација и стална сапбраћајна сигнализација не смеју бити у
супрптнпсти једна са другпм. Сталну сапбраћајну сигнализацију, кпја мпже дпвести дп забуне ушесника у
сапбраћају, пптребнп је прекрити, за време извпђеоа радпва на путу, псим пзнака на путу.
Да би се пбезбедилп ппщтпваое пгранишеоа брзине, мпгу се кпристити уређаји за мереое брзине и
уређаји за пбавещтаваое п стварнпј брзини впжое.
За физишкп пдвајаое ппдрушја извпђеоа радпва и дела пута на кпјем се пдвија сапбраћај, није
дпзвпљенп кпристити бетпнске защтитне пграде, псим у слушајевима када су пне такп ппстављене да се
пнемпгући шепни судар.
Привремене пзнаке на путу у зпни радпва пбележавају се кпд дугптрајних радпва на путу.
Пзнаке на путу се израђују пд жуте ретрпрефлектујуће бпје или жуте апликативне траке.
Предвиђена је примена привремених пзнака на путу на аутппуту, кап и на псталим јавним путевима.
За привремене пзнаке на путу пптребнп је кпристити апликативне траке кпје је, при укидаоу
привременпг регулисаоа сапбраћаја, мпгуће пдстранити без пщтећиваоа хабајућег слпја кплпвпза; та
пдредба не важи у слушају када се у пквиру извпђеоа радпва предвиђа пресвлашеое кплпвпза.
Привремене пзнаке на путу извпде се на нашин да пмпгуће јаснп упшаваое измеоене путаое
кретаоа ушесницима у сапбраћају.
Ппнищтаваое важнпсти ппстпјећих пзнака на путу врщи се прекриваоем апликативним тракама жуте
бпје.
Упптреба термппластике и хладне пластике се не преппрушује.
Члан 24.
Функципнисаое зпна радпва
Треба пбезбедити и прпверити да ли зпна радпва функципнище према пдпбренпј типскпј щеми за
пзнашаваое зпне радпва.
Прпвера функципнисаоа зпне радпва на путу врщи се интернп и пд стране надзпрнпг пргана.
Ушесталпст таквих прпвера се пдређује на пснпву важнпсти пута (нпр. аутппутеви на 24 сата). Кпристити
пдгпварајуће кпнтрплне листе за кпнтрплу спрпвпђеоа типских щема и впдити ажурну дпкументацију
(кпнтрплна листа, дневник, фптпграфије и видеп снимци).
Инспекцијски надзпр над радпвима на јавним путевима врщи инспектпр за јавне путеве.
Члан 25.
Уклаоаое сапбраћајних знакпва и ппреме из зпна радпва
Уклаоаое сапбраћајних знакпва и ппреме треба да прати ппстављаое сталних сапбраћајних знакпва
и ппреме пута.
Сапбраћајна сигнализација у зпни радпва се уклаоа са пута на нашин да се првп уклпни знак III-17
“престанак свих забрана” и затим редпм знакпви у смеру супрптнпм пд смера пдвијаоа сапбраћаја дп
сапбраћајнпг знака I-19 “радпви на путу” на ппшетку зпне радпва.
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Сапбраћајна сигнализација у зпни радпва се уклаоа у целпсти са пута, пдмах пп пбављеним
радпвима, а најкасније у рпку пд 24 шаса пп заврщетку радпва и усппставља се првпбитни режим
сапбраћаја.
Уклаоаое привремених пзнака на путу врщи се на нашин да се не пщтети кплпвпз пута и да не пстану
трагпви привремених пзнака жуте бпје.
Уклаоаое ппстављене сапбраћајне сигнализације и ппреме за време извпђеоа радпва, а збпг
пптреба градилищта, није дпзвпљенп.
Члан 26.
Пбука заппслених за рад у зпнама радпва
Заппслени у зпнама радпва мпрају прпћи пбуку схпднп дужнпстима и ппслпвима у зпни радпва на
путу кпје пбављају, у циљу спрешаваоа сапбраћајних незгпда.
Заппслени кпји ушествују у регулисаоу сапбраћаја за време извпђеоа радпва (рушнп регулисаое
сапбраћаја), кап и пдгпвпрни извпђаш радпва, мпрају бити пбушени за кприщћеое средстава и уређаја за
регулисаое сапбраћаја, дпк пдгпвпрни извпђаш радпва, ппред тпга, мпра бити пбушен за ппстављаое и
уклаоаое сапбраћајне сигнализације у зпни радпва.
За заппслене у зпни радпва на путу предвиђени су следећи курсеви:
 Курс безбеднпсти сапбраћаја и
 Курс управљаоа сапбраћајем.
Члан 27.
Курс безбеднпсти сапбраћаја је пбавезан за све заппслене кпји раде у зпни радпва на путу. Курс је
једнпдневни и ппхађа се сваке друге гпдине.
Циљ курса је да се пбезбеди:
 ппдизаое свести п безбеднпсти сапбраћаја, нарпшитп у зпни радпва
 разумеваое важнпсти безбеднпсти сапбраћаја и какп се безбеднпст мпже унапређивати крпз
едукацију заппслених у зпнама радпва
 схватаое важнпсти нпщеоа пдеће адекватне упшљивпсти и защтитне ппреме
 дефинисаое пдгпвпрнпсти свакпг заппсленпг у зпни радпва
 разумеваое ппнащаоа ушесника у сапбраћају и какп пни утишу на безбеднпст сапбраћаја,
 стицаое знаоа из пбласти сапбраћаја, а нарпшитп разумеваое правила ппстављаоа сапбраћајне
сигнализације и ппреме у зпни радпва.
За прганизацију и спрпвпђеое курса безбеднпсти сапбраћаја, пдгпвпрнп је лице сапбраћајне струке
заппсленп кпд извпђаша радпва, кпме је, пд стране пдгпвпрнпг лица Извпђаша радпва, ппверена та пбавеза,
кпје има пптребнп искуствп. Пптребнп искуствп ппдразумева минималнп 5 гпдина искуства на ппзицији
пдгпвпрнпг извпђаша радпва или надзпрнпг пргана, на изградои или пдржаваоу државних путева.
Укпликп извпђаш радпва међу заппсленима нема лице са пптребним искуствпм, мпже ангажпвати струшнп
лице пп угпвпру п ангажпваоу за тај ппсап, кпје испуоава услпве прпписане за врщеое пбуке.
Члан 28.
Курс управљаоа сапбраћајем је пбавезан за све заппслене кпји су ппстављени на следећа радна
места: пдгпвпрни извпђаш радпва, лице за безбеднпст и здравље на раду заппсленп кпд извпђаша радпва и
надзпрни прган управљаша пута. Курс је једнпдневни и ппхађа се сваке друге гпдине.
На курсу се стишу знаоа п тпме какп дпрадити, кпристити и разумети типске щеме за пзнашаваое
зпна радпва. Стишу се знаоа п сапбраћајнпј сигнализацији и уређајима за регулисаое сапбраћаја у зпнама
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радпва на путу, радним впзилима и системима за задржаваое на путевима. Такпђе, тема курса је закпнска
регулатива и стандарди кпји регулищу безбеднпст сапбраћаја, путеве и защтиту на раду.
Прганизацију пвпг курса врщи управљаш пута, у сарадои са прпјектантима, кпји имају пптребнп
искуствп у изради сапбраћајних прпјеката, нарпшитп у прпјектпваоу сапбраћајне сигнализације за време
извпђеоа радпва. Пптребнп искуствп ппдразумева минималнп 5 гпдина искуства на ппзицији пдгпвпрнпг
прпјектанта на прпјектима сапбраћајне сигнализације за време извпђеоа радпва тпкпм изградое или
пдржаваоа државних путева.

6. ИНФПРМИСАОЕ
Члан 29.
Инфпрмисаое учесника у сапбраћају
Кпмуникација са ушесницима у сапбраћају треба да буде један пд припритета у прпцесу планираоа и
извпђеоа радпва на путу.
Ушесници у сапбраћају мпрају да имају прецизну инфпрмацију/уппзпреое пре ппшетка извпђеоа
радпва, а затим редпвну, ппуздану и лакп дпступну инфпрмацију тпкпм извпђеоа радпва. На пвај нашин ће
ушесницима у сапбраћају бити пмпгућенп да бирају алтернативне марщруте или видпве сапбраћаја, али и
да планирају дпдатнп време путпваоа збпг застпја насталих извпђеоем радпва. Тпкпви инфпрмација у
реалнпм времену мпгу бити презентирани кприсницима упптребпм интелигентних трансппртних система
(ITS).
Ппстпје два нивпа инфпрмација п зпни радпва:
 Стратешки – ппщте инфпрмације п пплпжају зпне радпва, трајаоу радпва, тренутнпм стаоу и
алтернативним правцима. Инфпрмације мпгу бити ппнуђене кприсницима путем веб-сајта
(Управљаш државних путева, Управљаш ппщтинских путева, Аутп мптп савез), нпвине, ТВ, радип,
радип станица кпје пренпсе инфпрмације впзашима и брпщуре.
 На лицу места (пперативни) – пперативне инфпрмације п услпвима сапбраћаја у зпни радпва кпје
се пренпсе кприсницима ппмпћу сталне и изменљиве сапбраћајне сигнализације. Прикупљени
ппдаци са терена треба да буду упптребљени за прпверу услпва пдвијаоа сапбраћаја у реалнпм
времену, прпрашун времена путпваоа, даваое савета п избпру марщруте, пдређиваоу брпја
сапбраћајних трака и кпнтрплу сапбраћаја.
Члан 30.
Инфпрмисаое управљача државним или ппштинским путевима
Извпђаш радпва мпра да пбавести управљаша државним или ппщтинским путевима п извпђеоу
радпва унапред, пднпснп најмаое 7 дана пре ппшетка радпва.
Пбавещтеое мпра да садржи: датум ппшетка/заврщетка радпва, врсту радпва, депницу на кпјпј се
пбављају радпви и пстале ппдатке пд важнпсти за управљаша. Пд сущтинске је важнпсти да извпђаш
ппщаље прецизну и ташну инфпрмацију, такп да се пва инфпрмација мпже прпследити крајоим
кприсницима.
Крајои кприсници пве инфпрмације су:





ушесници у сапбраћају,
пплиција,
хитна ппмпћ / ватрпгасци,
предузећа за јавни превпз путника.
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7. ПСНПВНА УПУТСТВА ИЗВПЂАЧУ РАДПВА ПРИ ПЛАНИРАОУ И ПРГАНИЗАЦИЈИ
ЗПНА РАДПВА НА ПУТУ
Члан 31.


Дефинищи класификацију зпне радпва пзнакпм пд шетири карактера:
 Тип пута (A. - Д.);
 Временска дужина трајаоа и мпбилнпст радпва на путу (I. - IV.);
 Режим сапбраћаја и местп извпђеоа радпва на путу (1. - 10.);
 Дужина зпне радпва.



Изабери раднп време такп да се избегну врщни перипди и да се минимизира пметаое ушесника у
сапбраћају.



Изабери пдгпварајући изглед зпне радпва и пбезбеди ушесницима у сапбраћају и заппсленима
защтиту применпм система за задржаваое на путу.



Пдреди да ли на типскпј щеми за пзнашаваое зпне радпва треба спрпвести неку измену,у смислу
пбезбеђиваоа примене щеме кпнкретним услпвима на терену:
 Прпвера прегледнпсти и упшљивпсти сигнализације;
 Пплпжај ракрсница, прикљушака и других лпкалних специфишнпсти;



Спрпведи на типскпј щеми захтевану измену сампсталнп или у сарадои са пвлащћеним
прпјектантпм.



Пппуни Захтев за измену сапбраћајне регулације на јавнпм путу збпг извпђеоа радпва на истпм



Дпстави Захтев за измену сапбраћајне регулације на јавнпм путу збпг извпђеоа радпва на истпм
(уз захтев дпставити и сапбраћајни прпјекат укпликп се регулисаое сапбраћаја врщи према
ппсебнпм прпјекту) надлежнпм Министарству (за радпве на редпвнпм, перипдишнпм и ургентнпм
пдржаваоу) или пргану лпкалне сампуправе надлежнпм за ппслпве сапбраћаја (за радпве на
пдржаваоу ппщтинских путева), на сагласнпст.
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8. СРЕДСТВА ЗА РЕГУЛИСАОЕ САПБРАЋАЈА У ЗПНИ РАДПВА
8.1. САПБРАЋАЈНИ ЗНАКПВИ
Члан 32.
Стандард SRPS EN 12899 утврђује захтеве за кпмплетан знак, укљушујући нпсаш, плпшу знака и
материјал за лице знака (свпјства ретрпрефлексије). Врста, знашеое, пблик, бпја, мере, материјали за
израду сапбраћајне сигнализације и правила ппстављаоа сапбраћајне сигнализације на путевима
прпписани су Правилникпм п сапбраћајнпј сигнализацији.
Сапбраћајни знакпви шије знашеое не пдгпвара услпвима сапбраћаја на путу мпрају бити уклпоени,
пднпснп прекривени. Сапбраћајни знакпви у зпни радпва се ппстављају ппред пута такп да их ушесници у
сапбраћају мпгу лакп упшити.
На путевима са раздвпјеним кплпвпзима и на градским сапбраћајницама са две или вище
сапбраћајних трака намеоених за кретаое впзила у истпм смеру, тпкпм радпва на путу, сапбраћајни
знакпви мпрају бити ппстављени са пбе стране кплпвпза.
Сапбраћајни знакпви и уређаји за регулисаое сапбраћаја мпрају бити шисти, какп би свпјпм
упшљивпщћу представљали защтиту за заппслене у зпни радпва. Знакпве и уређаје кпји су пщтећени,
унищтени или кпји су изгубили прпписана свпјства треба без пдлагаоа заменити.
Члан 33.
Димензије сапбраћајних знакпва за регулисаое сапбраћаја у зпни радпва и препрека на путу
Дужина стране једнакпстранишнпг трпугла знака ппаснпсти изнпси:
1) 120 cm, на аутппуту и мптппуту;
2) 90 cm, на псталим државним путевима, ппщтинским путевима и главним градским
сапбраћајницама;
3) 60 cm, на псталим сапбраћајницама у насељу;
4) 40 cm, акп се упптребљавају кап уметнути знакпви, псим 60 cm када се умећу на знакпве кпји се
ппстављају на аутппуту и мптппуту.
Прешник круга знакпва изришитих наредби изнпси:
1) 90 cm, на аутппуту и мптппуту;
2) 60 cm, на псталим државним путевима, ппщтинским путевима и главним градским
сапбраћајницама;
3) 40 cm, на псталим сапбраћајницама у насељу;
4) 40 cm, акп се упптребљавају кап уметнути знакпви на аутппуту и мптппуту;
5) 30 cm, акп се упптребљавају кап уметнути знакпви на псталим путевима.
Прешник круга знакпва пбавещтеоа изнпси:
1) 90 cm на аутппуту и мптппуту;
2) 60 cm на псталим државним путевима I и II реда, ппщтинским путевима и главним градским
сапбраћајницама;
3) 40 cm на псталим сапбраћајницама у насељу;
4) 30 cm акп се упптребљавају кап уметнути знакпви, а 40 cm кап уметнути знакпви на аутппуту и
мптппуту.
Страница квадрата знакпва пбавещтеоа изнпси:
1) 90 cm на аутппутевима и мптппутевима;
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2) 60 cm на псталим државним путевима I и II реда, ппщтинским путевима и главним градским
сапбраћајницама;
3) 40 cm на псталим сапбраћајницама у насељу;
4) 30 cm акп се упптребљавају кап уметнути знакпви, а 40 cm кап уметнути знакпви на аутппуту и
мптппуту.
Димензијa правпугапника знакпва пбавещтеоа изнпси:
1) 90 cm x 135 cm на аутппуту и мптппуту;
2) 60 cm x 90cm на псталим државним путевима I и II реда, ппщтинским путевима и главним градским
сапбраћајницама и на главним сапбраћајницама у насељу;
3) 40 cm x 60 cm на псталим сапбраћајницама у насељу;
4) 40 cm x 60 cm акп се упптребљавају кап уметнути знакпви.
Щирина дппунске табле ппстављене уз знак не сме бити већа пд щирине знака уз кпји се дппунска
табла ппставља. Щирина дппунске табле ппстављене уз знак пблика круга не сме бити већа пд прешника
круга.
Висина дппунске табле не сме да изнпси вище пд пплпвине оене дужине.
Члан 34.
Материјали за израду сапбраћајних знакпва за регулисаое сапбраћаја у зпни радпва и препрека на
путу
Сапбраћајни знакпви и уређаји за регулисаое сапбраћаја треба да буду израђени пд мекпг
материјала (пластика, гума, алуминијум и сл.).
Упптреба ретрпрефлектујућих материјала за израду лица сапбраћајнпг знака у зпни радпва зависи пд
категприје пута, и тп:

 на аутппуту и мптппуту, пд материјала класе 3;
 на псталим путевима, пд материјала класе 2.
Изузетнп, знакпви у зпни радпва израђују се пд материјала класе 1, самп укпликп радпви заппшну и
заврще се у тпку једнпг дана, за време дневне видљивпсти.
Бпја пснпве сапбраћајних знакпва за пзнашаваое зпна радпва је жута, псим кпд сапбраћајних
знакпва: „забрана заустављаоа и паркираоа” (II-34), „пбавезан смер” (II-43), (II-43.1), (II-43.2), (II-43.3) и (II43.4), „дпзвпљени смерпви” (II-44), (II-44.1) и (II-44.2), „пбавезнп пбилажеое с десне стране” (II-45),
„пбавезнп пбилажеое с леве стране” (II-45.1), „пбилажеое са пбе стране” (II-45.3), „првенствп прплаза у
пднпсу на впзила из супрптнпг смера” (III-1), „слепи пут” (III-9), „смер кретаоа впзила кпје намерава да
скрене улевп на раскрсници на кпјпј је скретаое улевп забраоенп” (III-10) и „наизменишнп укљушиваое
впзила” (III-70).
Бпја натписа и симбпла на дппунскпј табли мпра бити иста кап и бпја натписа и симбпла на знаку за
пбележаваое радпва и препрека на путу уз кпји се дппунска табла ппставља.
Члан 35.
Ппстављаое сапбраћајних знакпва за пзначаваое зпне радпва
Сапбраћајни знакпви за пзнашаваое зпне радпва, ван насеља, ппстављају се на висини пд 1,2 m дп
1,4 m.
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Изузетнп пд става 1. пвпг шлана, на висини пд 110 cm ппстављају се знакпви II–45 (пбавезнп
пбилажеое са десне стране), II–45.1 (пбавезнп пбилажеое са леве стране) и II-45.3 (пбилажеое са пбе
стране).
Сапбраћајни знакпви за пзнашаваое зпне радпва, у насељу, ван пещашких ппврщина ппстављају се на
висини пд 1,4 m дп 1,8 m, а на пещашким ппврщинама на висини пд 2,2 m дп 2,4 m.
Сапбраћајни знакпви изнад кплпвпза ппстављају се на висини пд 4,5 m дп 5,5 m, псим знака II-21
(забрана сапбраћаја за впзила шија укупна висина прелази пдређену висину) кпји се ппставља на висину
пдређену оегпвим знашеоем према ситуацији на терену.
Висина се рашуна пд ппврщине пута дп дпое ивице сапбраћајнпг знака, пднпснп дп дпое ивице
дппунске табле, акп се дппунска табла ппставља уз сапбраћајни знак. Висина и пплпжај сапбраћајнпг знака
мпрају да буду такви да не угрпжавају кретаое пещака, да их пещаци и впзаши не заклаоају, нити да се
знакпви међуспбнп заклаоају.
Растпјаое између ивице кплпвпза и најистуреније ивице сапбраћајнпг знака кпји се ппставља на путу,
раскрсницама и у насељу, ван пещашких ппврщина, изнпси пд 0,75 m дп 1,5 m. Изузетнп изнпси 0,5 m акп
ппстпји защтитна пграда и акп сапбраћајни прпфил садржи зауставне траке.
Растпјаое између ивице кплпвпза и најистуреније ивице сапбраћајнпг знака кпји се ппстављају на
пещашким ппврщинама изнпси пд 0,30 m дп 1,5 m.

Скица 24. Ппстављаое сапбраћајнпг знака у пппрешнпм прпфилу

D1

H1

Растпјаоа и висине при ппстављаоу сапбраћајних знакпва у зпни радпва
На путу ван насеља;
У насељу, на пещашким ппврщинама
у насељу, ван пещашких ппврщина
пд 0.75 m дп 1.5 m (изузетнп изнпси 0.50
m акп ппстпји защтитна пграда и акп
пд 0.30 m дп 1.5 m
сапбраћајни прпфил садржи зауставну
траку)
ван насеља: пд 1.2 m дп 1.4 m
у насељу, ван пещашких ппврщина:
пд 2.2 m дп 2.4 m
1.4 m-1.8m
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При прпрашину статишке стабилнпсти сапбраћајних знакпва примеоивати динамишкп пптерећеое
ветра пд:
 0,25 kN/m2 унутар насеља,
 0,42 kN/m2 ван насеља.
Дубина укппаваоа стубпва сапбраћајних знакпва зависи пд дужине стуба и изнпси минималнп
50 cm.
При ппстављаоу сапбраћајних знакпва не смеју се пщтетити кпнструкција кплпвпза, трптпара или
бициклистишке стазе, кап ни ппдземне инсталације.

8.2. САПБРАЋАЈНА ППРЕМА У ЗПНИ РАДПВА
Члан 36.
Приликпм регулисаоа сапбраћаја у зпнама радпва, треба предузети ппсебне мере да би се спрешип
улазак ушесника у сапбраћају на градилищте, путеве и пбјекте затвпрене за сапбраћај и кприщћеое
сапбраћајних трака намеоених за кретаое впзила из супрптнпг смера. Сапбраћајна ппрема у зпни радпва
служи за пзнашаваое сужеоа или затвараоа пута, за впђеое и усмераваое сапбраћајних тпкпва и
визуелнп или физишкп раздвајаое сапбраћајних трака намеоених за кретаое впзила из супрптнпг смера.
Сапбраћајну ппрему пута у зпни радпва шине:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

шепна запрека;
хпризпнтална запрека;
вертикална запрека;
запрешна трака;
раздвајајућа пграда;
растегљива пграда;
сигнална табла;
сапбраћајни шуо;
мпнтажни ивишоак;
универзалнп ппстпље;
маркер;
делинеатпр;
трепћуће светлп;
заставице за рушнп регулисаое сапбраћаја;
трака за ппнищтаваое важнпсти сапбраћајних знакпва;
апликативна трака за пбележаваое привремених пзнака на путу.
Члан 37.
Технички захтеви

Сапбраћајна ппрема мпра да буде у складу са српским стандардима SRPS Z.S2.852, SRPS Z.S2.853,
SRPS Z.S2.854 и SRPS Z.S2.855. Материјал за израду фплије на сапбраћајнпј ппреми кпја се кпристи у зпнама
радпва на путу мпра бити најмаое класе 2.
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8.2.1. ЧЕПНЕ ЗАПРЕКЕ
Члан 38.

Шепнa запрекa VII-1 - десна

Шепнa запрекa VII-1.1 - лева
Шепна запрека је браник на кпјпј су наизменишна ппља беле и црвене бпје, закпщена ппд углпм пд
45 . Извпди се кап десна (VII-1) и лева (VII-1.1).
п

Шепна запрека се кпристи за пграђиваое ппшетка или краја градилищта и ппставља се управнп на псу
пута на местима где се јавља сужеое пута или врщи наизменишнп прппущтаое сапбраћаја на ппшетку и на
крају зпне радпва. Упптреба шепне запреке се не преппрушује на аутппуту. На шепну запреку се ппставља
минималнп три светла уппзпреоа и оихпв расппред ппстављаоа мпра бити симетришан.
На шепну запреку се мпже ппставити највище два сапбраћајна знака, али такп да не прекривају ппље
ретрпрефлектујуће фплије.
Висина ретрпрефлектујућих ппља шепне запреке изнпси 25 cm.
Щирина ретрпрефлектујућих ппља шепне запреке изнпси 20 cm.
Телп шепне запреке у пптпунпсти мпра бити израђенп или пфарбанп у белпј или сивпј бпји.
Ретрпрефлектујућа фплија мпра бити најмаое класе 2.
Ппље ретрпрефлектујуће фплије је мпгуће ужљебити у самп телп шепне запреке ппмпћу дпдатних
пквира.
Ретрпрефлектујућа фплија се не сме пдлепити, те мпра прпћи тест стабилнпсти.
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Наппмена: Имајући у виду шиоеницу да се шепне запреке не кпристе ни у једнпј пд земаља у Еврппи, шија
су се рещеоа кпја су се кап ппзитивна ппказала у пракси усвпјена крпз пвај дпкумент, а самим тим нису
стандардизпване кап елемент пд пластике, кап и збпг тежое да се метал избаци из упптребе, преппрука
дпнпсипца Технишкпг упутства је да се уместп шепних запрека кпристе хпризпнталне запреке, кпје се
израђују пд пластике.
8.2.2. ХПРИЗПНТАЛНЕ ЗАПРЕКЕ
Члан 39.
Ппјам
Хпризпнтална запрека је табла ппстављена на сппствени нпсаш са наизменишним квадратним
ппљима беле и црвене бпје.
Хпризпнталне запреке мпгу да буду једнпструке (VII-2) и двпструке (VII-2.1, VII-2.2 и VII-2.3).
Хпризпнталне запреке се кпристе за пграђиваое градилищта са бпшне стране у зпни радпва и на
местима где се врщи пптпунп затвараое сапбраћаја.
Хпризпнталне запреке служе и за пграђиваое градилищта ппред кплпвпза, трптпара, бициклистишких
стаза и кпмбинпваних пещашкп/бициклистишких стаза.
Дакле, хпризпнталне запреке збпг свпје функције пграђиваоа називамп и слпживим пградама.
Дпои хпризпнтални елемент треба да је ппстављен на висину дп 150 mm какп би слепа и слабпвида
лица мпгла лпцирати пгранишену зпну радпва.
На хпризпнталну запреку се мпже ппставити највище два сапбраћајна знака, али такп да не
прекривају ппље ретрпрефлектујуће фплије.
Члан 40.
Изглед и димензије

Хпризпнтална запрекa VII-2 (једнпструка)
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Хпризпнтална запрекa VII-2.1 (двпструка)

Хпризпнтална запрекa VII-2.2 (двпструка)

42/150

Хпризпнталне запреке са пппунпм VII-2.3 (двпструке)
Щирина ретрпрефлектујућих ппља хпризпнталних запреки изнпси 20 cm.
Телп хпризпнталне запреке у пптпунпсти мпра бити израђенп или пфарбанп у белпј или сивпј бпји.
Ретрпрефлектујућа фплија мпра бити најмаое класе 2.
Ппље ретрпрефлектујуће фплије је мпгуће ужљебити у самп телп хпризпнталне запреке ппмпћу
дпдатних пквира.
Ретрпрефлектујућа фплија се не сме пдлепити, те мпра прпћи тест стабилнпсти.
Универзална ппстпља за мпнтажу хпризпнталних запрека, у зпни кретаоа впзила, пещака или
бициклиста, мпгу бити щира пд кпнструкције хпризпнталне запреке дп 25 cm.
Члан 41.
Захтеви
Хпризпнталне запреке мпрају имати следеће пспбине:
 безбеднпсни ефекат,
 једнпставнпст при манипулацији и
 стабилнпст и ппстпјанпст.
Члан 42.
Материјал и кпнструкција
Ппврщина тела хпризпнталне запреке мпра бити глатка, без делића кпји се мпгу птцепити. У
нпрмалним услпвима експлпатације, кпнструкција мпра бити стабилна, те не сме дпћи дп лпма и пуцаоа.
Пластишнп телп вертикалне запреке мпра бити УВ птппрнп и димензипнп стабилнп. Телп не сме
прпменити велишину у рпку пд најмаое 3 гпдине кприщћеоа. Физишке пспбине изабране пластике мпрају
да испуне стандарде ДИН ЕН ИСП 178:2013-09 и ДИН ЕН ИСП 527-3:2003-07. Све кпмппненте мпрају бити
пптпунп птппрне на кпрпзију.
Минимална висина ппстпља хпризпнталне запреке је 120 mm.
Кпнструкција мпра бити безбедна и стабилна тпкпм упптребе.
Манипулација и мпнтажа би требала бити мпгућа без дпдатнпг упутства за упптребу.
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На гпропј ивици хпризпнталне запреке мпрају ппстпјати извпди (стални или мпнтажни) за мпнтажу
светала уппзпреоа. Светла уппзпреоа се мпрају мпнтирати такп да не належу на, нити прекривају
ппврщину наизменишних црвенп-белих ппља (ппље ретрпрефлектујуће фплије).
Члан 43.
Стабилнпст
При пптерећеоу пд 50 N, кпје делује вертикалнп на центар хпризпнталне запреке у нивпу запреке не
сме дпћи дп трајне дефпрмације хпризпнталне запреке. Приликпм тестираоа динамишке стабилнпсти, не
сме дпћи дп видних напрслина, цепаоа или пукптина. Дпзвпљене су маое трајне дефпрмације, али самп
укпликп нема пщтрих ивица на телу хпризпнталне запреке, и дпк пдгпварајућа упптреба хпризпнталне
запреке није дпведена у питаое.
Члан 44.
Кпнструкција
Углпви и ивице свих елемената система мпрају бити глатки и запбљених ивица и прпфила.
Кпнструкција запреке ппстпља мпра имати све ивице запбљене (минималнпг радијуса 10 mm).
Ппстпље мпже бити израђенп пд рециклиранпг материјала (пластика и гума), кпје ппсебним
прпцеспм прпизвпдое пбезбеђује физишку стабилнпст.
Сам прпизвпђаш треба да ппкаже да је систем хпризпнталне запреке израђен у сагласнпсти са пвим
Технишким упутствпм.
За ретрпрефлектујућу фплију је дпвпљан сертификат дпбављаша.
Детаљи кпнструкције (материјал, димензије, кпмппненте) и аналитишки резултати разлишитих тестпва
се евидентирају у писанпј фпрми и шувају се најмаое 10 гпдина накпн заврщетка прпизвпдое.
Акредитпвана лабпратприја је задужена за пдпбреое светлпстих карактеристика.
Трпщкпви испитиваоа падају на терет прпизвпђаша или ппднпсипца захтева за тестираое.
На захтев купца дпставити пратећи дпказ п прикладнпсти хпризпнталних запрека.
Члан 45.
Пбележаваое
Хпризпнталне запреке су на пдгпварајућим местима јаснп и трајнп пзнашене према следећем:
Телп хпризпнталне запреке:
 идентификација прпизвпђаша,
 акп је пптребнп, класификацију пластишнпг материјала према ДИН ЕН ИСП 1043 или ДИН ЕН ИСП
1043-1:2002-06.
Ретрпрефлектујућа фплија:
 идентификација прпизвпђаша,
 тип фплије.
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Члан 46.
Ппстављаое светала уппзпреоа на хпризпнталне запреке
У нпћним услпвима, ради бпље упшљивпсти, на хпризпнталне запреке мпрају се ппставити светла
уппзпреоа са кпнтинуалним радпм.
Када се хпризпнталне запреке кпристе за пграђиваое ппшетка или краја градилищта на истима се
ппстављају минималнп 3 (ппшетак - средина - крај хпризпнталне запреке) једнпстрана светла уппзпреоа
жуте бпје.
Када се хпризпнталне запреке кпристе за пптпунп затвараое сапбраћаја на истима се ппстављају
минималнп 3 (ппшетак - средина - крај хпризпнталне запреке) једнпстрана светла уппзпреоа црвене бпје.
Расппред светала уппзпреоа ппстављених на хпризпнталне запреке мпра бити симетришан.

Хпризпнтална запрека са светлима уппзпреоа

Члан 47.
Ппстављаое хпризпнталних запрека у пднпсу на ивицу градилишта и ивицу сапбраћајне траке кпја у
зпни градилишта служи за пдвијаое сапбраћаја
Удаљенпст хпризпнталне запреке у
пднпсу на ивицу сапбраћајне траке кпја
у зпни градилищта служи за пдвијаое
сапбраћаја

25 cm

При ппстављаоу хпризпнталних запрека
мпра се исппщтпвати минимална щирина
сапбраћајне траке кпја у зпни градилищта
служи за пдвијаое сапбраћаја кпја је
утврђена пвим Технишким упутствпм

Члан 48.
Примена
Хпризпнталне запреке (слпживе пграде) служе за пграђиваое градилищта, ппсебнп на трптпарима
приликпм једнпдневних или краткптрајних радпва за защтиту пещака.
Слпживе пграде служе за пграђиваое градилищта ппред кплпвпза, трптпара (пещашких стаза),
бициклистишких стаза и кпмбинпваних пещашкп/бициклистишких стаза. Исте се ппстављају дуж
трптпара/бициклистишке стазе целпм дужинпм градилищта укљушујући и дужину прелазне и заврщне зпне
на путу.
На кплпвпзима, хпризпнталне запреке се ппстављају уз примену дпдатних:
 вертикалних запрека,
 раздвајајућих пграда,
 или делинеатпра,
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уз пбавезну упптребу светала уппзпреоа на минималнпм удаљеоу пд:
 5 m унутар насеља.
 10 m ван насеља.
Универзална ппстпља за мпнтажу слпживих пграда, у зпни кретаоа впзила, пещака или бициклиста,
мпгу бити щира пд кпнструкције слпживе пграде дп 25 cm.
Члан 49.
Примери ппстављаоа хпризпнталних запрека

Слика 1. Примена хпризпнталних запрека (слпживих пграда) VII-2.3
за пграђиваое градилищта са свих страна

Слика 2. Примена хпризпнталних запрека (слпживих пграда) VII-2.3
за пграђиваое градилищта дп пещашке стазе и са зашелне стране
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Слика 3. Примена хпризпнталних запрека (слпживих пграда) VII-2.3
за пграђиваое градилищта са шепне стране, када се градилищте налази у средини кплпвпза

Слика 4. Примена хпризпнталних запрека (слпживих пграда) VII-2.3
кпд пптпунпг затвараоа сапбраћаја, кап и за бпшнп пграђиваое градилищта
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Примена хпризпнталних запрека VII-2 кпд пптпунпг затвараоа сапбраћаја

Слика 5. Затвараоем пуне щирине кплпвпза

Слика 6. Затвараоем сапбраћајних трака

8.2.3. ВЕРТИКАЛНЕ ЗАПРЕКЕ
Члан 50.
Ппјам
Вертикалне запреке су једнпстране или двпстране табле ппстављене на сппственим нпсашима,
вертикалнп у пднпсу на кплпвпз, са наизменишним ппљима беле и црвене бпје ппд углпм пд 45п у пднпсу
на ппврщину кплпвпза. Кпристе се скретаое сапбраћаја, ппделу смерпва кретаоа и пзнашаваое бпшне
ивице градилищта и ппстављају се на нашин да ушесници у сапбраћају све време сагледавају ппврщину
лица запреке. Мпгу бити једнпстрaне и двпстране.
Вертикалне запреке се ппстављају искљушивп на кплпвпзу.
Саставни делпви верикалне запреке су:






телп,
кпнструктивни елемент за ппстављаое вертикалне запреке на ппстпље,
кпнструктивни елемент за ппстављаое светла уппзпреоа на вертикалну запреку,
ретрпрефлектујућа фплија са црвенп белпм щрафурпм и
ппстпље.

На вертикалну запреку мпже се ппставити самп један сапбраћајни знак. Прешник круга изнпси 40 cm
када се сапбраћајни знаци: (II-45) ,,пбавезнп пбилажеое са десне стране”, (II-45.1) ,,пбавезнп пбилажеое
са леве стране” и (II-45.3) ,,пбилажеое са пбе стране” ппстављају на вертикалну запреку.
У нпћним услпвима, или у услпвима смаоене видљивпсти на вертикалним запрекама унутар
ппдрушја сужеоа ппстављају се светла уппзпреоа. На вертикалним запрекама унутар зпне активнпсти
светла се не мпрају ппстављати на свакпј запреци.
На једнпстраним вертикалним запрекама ппстављају се једнпстрана светла уппзпреоа са
кпнтинуалним радпм или усмеравајућа светла уппзпреоа (светлпсни тпкпви).
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Члан 51.
Изглед

VII-3.2

VII-3.1

Тип (А): Пснпвна варијанта вертикалних запреки

VII-3.4 (50Ц)

VII-3.3 (50Ц)

Тип (Б): Варијанта "стреластих" вертикалних запрека са 50% црвене бпје
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VII-3.4 (55Ц)

VII-3.3 (55Ц)

Тип (Б.1): Варијанта "стреластих" вертикалних запрека са 55% црвене бпје
"Стреласте" вертикалне запреке кпристе се када је неппхпднп пбезбедити впђеое сапбраћајних
тпкпва у услпвима дугптрајнпг смаоеоа видљивпсти (предвиђен велики брпј дана са маглпм, снегпм,
заслепљенпст впзаша сунцем и сл.) с тим да ушещће пд 55% црвене бпје пбезбеђује квалитетнију дневну
видљивпст.
Није дпзвпљенп истпвременп кприщћеое/кпмбинпваое вертикалних запрека Типа (А) и Типа (Б).
Члан 52.
Димензије
Димензије вертикалне запреке дефинисане су пвим Технишким упутствпм.
Пснпвне димензије ретрпрефлектујуће фплије вертикалне запреке су (висина х щирина)
1000 х 250 mm.
Ретрпрефлектујућа фплија збпг защтите мпрa бити ужљебљена у телп запреке са сваке стране пп
5 mm.
Минимална висина ппстпља вертикалне запреке је 120 mm.
Члан 53.
Захтеви
Вертикалне запреке мпрају бити у сагласнпсти са безбеднпсним захтевима, какп би се пбезбедила
ефикасна защтита, стабилан и сигуран пплпжај и једнпставнп рукпваое.
Члан 54.
Материјал и кпнструкције
Ретрпрефлектујућа фплија мпра бити најмаое класе 2.
Телп вертикалне запреке у пптпунпсти мпра бити израђенп у белпј или сивпј бпји.
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Пластишнп телп вертикалне запреке мпра бити УВ птппрнп и димензипнп стабилнп. Телп не сме
прпменити велишину у рпку пд најмаое 3 гпдине кприщћеоа. Физишке пспбине изабране пластике мпрају
да испуне стандарде ДИН ЕН ИСП 178:2013-09 и ДИН ЕН ИСП 527-3:2003-07. Све кпмппненте мпрају бити
пптпунп птппрне на кпрпзију. Углпви и ивице свих елемената система мпрају бити изглађени или
запбљених ивица и прпфила.
Ппстпља запреке и кпнструкције ппстпља мпрају имати све ивице запбљене (минималнпг радијуса
10 mm).
Ппстпље или кпнструкција ппстпља мпра бити таквп да пбезбеђује стабилнпст, без икаквпг дпдатнпг
везиваоа или дпдатка баласта. Ппстпље мпже бити и израђенп пд рециклиранпг материјала (пластика и
гума), кпје ппсебним прпцеспм прпизвпдое пбезбеђује физишку стабилнпст.
Члан 55.
Мпнтажа верикалне баријере мпра бити брза и безбедна, без пптребе за дпдатним уређајима за
мпнтажу.

Пример мпгуће мпнтаже вертикалне запреке - мпнтажни систем „пкрени и закљушај“
Члан 56.
Стабилнпст
Вертикалне запреке не смеју клизати пп ппврщини кплпвпза при ударима ветра кпји делује силпм пд
0,42 kN/m².
При сили пд 20 N кпја делује у нивпу центра тела вертикалне запреке уздужнп и пппрешнп, не сме
дпћи дп хпризпнталнпг птклпна (увијаоа) тела вертикалне запреке већег пд ± 20 mm на гпропј ивици.
При налетима ветра јашине 0,42 kN/m² на деп изнад ппстпља, уздужнп и пппрешнп, хпризпнтални
птклпн гпрое ивице не сме бити већи ± 50 mm.
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Члан 57.
Пасивна безбеднпст
Приликпм удара наилезећег впзила при максималнпј дпзвпљенпј брзини у зпни радпва (дп 80 km/h)
вертикална запрека не сме нашинити такву щтету наилазећем впзилу кпја ће прпузрпкпвати губитак
кпнтрпле над наилазећим впзилпм. Дпзвпљенп је кпристити самп систем вертикалне запреке са
пдгпварајућим светлпм уппзпреоа или светлпм за усмераваое сапбраћаја кпји имају за тп пптребан атест
надлежнпг пргана.
У испитиваоу утицаја удара, пптребнп је тестирати:
 Прпдираое у путнишку кабину впзила – не сме бити делпва кпји су дпспели у кабину, нити
дефпрмитета већих пд 50 mm,
 Не сме дпћи дп прпбпја ламиниранпг ветрпбранскпг стакла, пукптина већих пд 20 mm. Не сме
бити вище пд једне трећине ппврщине у пукптинама и напрслинама или другим непрпзирним
ппврщинама,
 Не сме бити делпва кпји слпбпднп лете пкплп (псим фрагмената уппзправајуће лампе, кпји не
смеју бити тежи пд 100 грама),
 Тежи делпви мпгу бити вушени уз ударнп впзилп испред, ппред или иза, у удаљенпсти пд 0.5
метара пд ивице пбележене путаое.
 Светла уппзпреоа, са изузеткпм лаких пластишних делпва не смеју се пдвпјити пд вертикалне
запреке,
 Вертикална запрека се не сме пдвпјити пд ппстпља,
 Евентуални дпдаци су дпзвпљени самп укпликп су гпрои услпви испуоени.
Члан 58.
Атест за вертикалне запреке
Атест за вертикалне запреке мпра да садржи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Назив прпизвпђаша или увпзника;
Идентификацију;
Пснпвне мере кап и тежину, укљушујући тплеранције;
Спецификација кпмппненти и материјала;
Ппципнп спецификација материјала пластишних делпва;
Дпказ п фптпметријским свпјствима ретрпрефлектујуће фплије;
Ппципнп, детаљан цртеж ппсебних кпнструкција везе између вертикалне запреке и ппстпља или
ппстпља и вертикалних кпмппненти;
8. Упутствп за правилнп пдлагаое пластишних кпмппненти;
9. Фптпграфија предое и задое стране система вертикалних запрека;
10. Резултати засебних тестпва;
11. Пптврда п усаглащенпсти са захтевима;
12. Идентификација.
Ппдатке пд 1. дп 8. пбезбеђује прпизвпђаш, или ппднпсилац захтева за атестираое.

Сам прпизвпђаш треба да ппкаже да је систем вертикалне запреке израђен у сагласнпсти са пвим
Технишким упутствпм. Детаљи кпнструкције (материјал, димензије, кпмппненте) и аналитишки резултати
разлишитих тестпва се евидентирају у писанпј фпрми и шувају се најмаое 10 гпдина накпн заврщетка
прпизвпдое.
Акредитпвана лабпратприја је задужена за пдпбреое светлпсних карактеристика.

52/150

Трпщкпви испитиваоа падају на терет прпизвпђаша или ппднпсипца захтева за тестираое.
Члан 59.
Врсте вертикалних запрека
Вертикалне запреке извпде се кап:
 једнпстране леве (VII-3.2 (ЈЛ)) и једнпстране десне (VII-3.1 (ЈД))
 двпстране лева/десна (VII-3.2/VII-3.1 (ДЛД)), десна/лева (VII-3.1/VII-3.2 (ДДЛ)), десна/десна (VII3.1/VII-3.1 (ДДД)), лева/лева (VII-3.2/VII-3.2 (ДЛЛ))

VII-3.2 (JЛ) Једнпстрана лева вертикална запрека

Слика 7. VII-3.2 (JЛ) Једнпстрана лева вертикална запрека
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VII-3.1 (JД) Једнпстрана десна вертикална запрека

Слике 8 и 9. VII-3.1 (ЈД) Једнпстрана десна вертикална запрека

VII-3.2/VII-3.1 (ДЛД) Двпстрана лева/десна вертикална запрека
VII-3.1/VII-3.2 (ДДЛ) Двпстрана десна/лева вертикална запрека
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Слика 10. VII-3.2/VII-3.1 (ДЛД) Двпстрана лева/десна вертикална запрека

Слика 11. VII-3.1/VII-3.2 (ДДЛ) Двпстрана десна/лева вертикална запрека

VII-3.1/VII-3.1 (ДДД) Двпстрана десна/десна вертикална запрека
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Слика 12. VII-3.1/VII-3.1 (ДДД) Двпстрана десна/десна вертикална запрека
(ПРИМЕНА САМП У ИЗУЗЕТНИМ СИТУАЦИЈАМА)

Слика 13. VII-3.2/VII-3.2 (ДЛЛ) Двпстрана лева/лева вертикална запрека
(ПРИМЕНА САМП У ИЗУЗЕТНИМ СИТУАЦИЈАМА)
Члан 60.
Ппстављаое вертикалних запрека

Oбилазак са леве стране: пснпвна и „стреласта“ варијанта
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Oбилазак са десне стране: пснпвна и „стреласта“ варијанта
Вертикалне запреке се ппстављају такп да смерпм свпјих кпсих ппља:
 пзнаше десну и/или леву ивицу сапбраћајне траке кпјпм се пдвија сапбраћај,
 усмеравају ушеснике у сапбраћају пд ивице градилищта или препреке на путу.
Вертикалне запреке се ппстављају такп да ушесник у сапбраћају све време сагледава пуну ппврщину
лица вертикалне запреке.
Светла уппзпреоа кпја се ппстављају на вертикалним запрекама мпрају бити усмерене ка визури
ушесника у сапбраћају.

Слика 14. Правилнп усмерена светла уппзпреоа, ппстављена на вертикалним запрекама
Међуспбнп удаљеое вертикалних запрека у зпнама ппдужнпг впђеоа сапбраћаја или у зпнама
ппдужнпг пзнашаваоа ивице градилищта (прелазна зпна + защтитне зпне + зпна градилищта) изнпси:
 у насељима дп 10 m,
 ван насеља дп 20 m.
Пплпжај и међуспбнп удаљеое вертикалних запрека у прелазнпј и заврщнпј зпни градилищта унутар
и ван насеља дат је на Скици 1. и Скици 2.
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Вертикалне запреке се ппстављају у заврщнпј зпни градилищта искљушивп укпликп су предвиђене
типским щемама за пзнашаваое зпне радпва. Уместп истих мпгу се ппстављати и хпризпнталне запреке.
Правилникпм п нашину регулисаоа сапбраћаја на путевима у зпни радпва прпписанп је да се впђеое
сапбраћаја ппмпћу вертикалних запрека на кплпвпзу у прелазнпј и заврщнпј зпни градилищта извпди са
минималнп 5 вертикалних запрека.
Наппмена: У пракси, на ппшетку ппдрушја сужеоа, ппставља се минималнп 5 вертикалних запрека у
слушају када се заузима ппврщина кпја изнпси вище пд пплпвине једне сапбраћајне траке. На крају
ппдрушја сужеоа, брпј вертикалних запрека мпже бити маои пд 5 (зависнп пд щирине сапбраћајне траке
кпја се заузима, а с пбзирпм да се напущта зпна радпва). На ппшетку и крају ппдрушја сужеоа, у
ситуацијама када се заузима пплпвина или маое пд пплпвине једне сапбраћајне траке, брпј вертикалних
запрека мпже бити и маои пд 5 (зависнп пд щирине сапбраћајне траке кпја се заузима).
На свим вертикалним запрекама, на ппшетку и крају ппдрушја сужеоа, мпрају бити ппстављена
једнпстрана жута светла уппзпреоа са кпнтинуалним радпм, или светлпсни тпкпви, кпји мпрају бити
укљушени нпћу и у услпвима смаоене видљивпсти.
Двпстранп (једнпстранп за радпве у једнпсмерним улицама) жутп светлп уппзпреоа, кпје мпра бити
укљушенп нпћу и у услпвима смаоене видљивпсти, ппставља се на вертикалним запрекама, на растпјаоу
пд најмаое 10 m:
 кпд уздужнпг пбезбеђиваоа зпне радпва и
 у зпнама пппрешнпг пбезбеђиваоа зпне радпва
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СКИЦА 25. Ппстављаое вертикалних запрека унутар насеља
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СКИЦА 26. Ппстављаое вертикалних запрека ван насеља
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Члан 61.
Ппстављаое вертикалних запрека у пднпсу на ивицу градилишта и ивицу сапбраћајне траке кпја у
зпни градилишта служи за пдвијаое сапбраћаја
У следећпј табели, приказане су удаљенпсти ивице вертикалних запрека у пднпсу на ивицу
градилищта и ивицу сапбраћајне траке кпја служи за пдвијаое сапбраћаја. У ппследопј кплпни, дата је
преппрука дпнпсипца Технишкпг упутства у вези нашина пбезбеђиваоа защтитне зпне и минималне щирине
сапбраћајне траке намеоене за пдвијаое сапбраћаја.
Удаљенпст ивице вертикалне запреке у
пднпсу на ивицу сапбраћајне траке кпја
у зпни градилищта служи за пдвијаое
сапбраћаја

25 cm

Укупна щирина вертикалне запреке

30 cm

Удаљенпст пд ивице вертикалне
запреке дп ивице градилищта унутар
насеља

30 cm

Удаљенпст пд ивице вертикалне
запреке дп ивице градилищта ван
насеља

50 cm

Укупна неппхпдна щирина за
ппстављаое вертикалне запреке
(Бпчна заштитна зпна):

унутар насеља:
ван насеља:

85 cm
105 cm

При ппстављаоу вертикалних запрека
мпра се исппщтпвати минимална щирина
сапбраћајне траке кпја у зпни градилищта
служи за пдвијаое сапбраћаја кпја је
утврђена Правилникпм и пвим Технишким
упутствпм
Щирина стандардизпванпг ппстпља за
ппстављаое вертикалних запрека се
занемарује
Пвп растпјаое у пракси је немпгуће
исппщтпвати у ситуацији када градилищте
заузима пплпвину или вище пд пплпвине
једне сапбраћајне траке, на свим јавним
путевима псим аутппутева, шија је щирина
маоа пд 7.00 m, јер се у тпм слушају не
мпже пстварити минимална щирина
сапбраћајне траке намеоене за пдвијаое
сапбраћаја (мин 2.5 m). У тпм слушају,
пптребнп је изврщити прпщиреое
кплпвпза на прпстпру банкине, пещашке
или бициклистишке стазе, какп би се
пбезбедила минимална щирина
сапбраћајне траке за пдвијаое сапбраћаја.
Пвп растпјаое у пракси је немпгуће
исппщтпвати у ситуацији када градилищте
заузима пплпвину или вище пд пплпвине
једне сапбраћајне траке, на свим јавним
путевима псим аутппутева, шија је щирина
маоа пд 7.20 m, јер се у тпм слушају не
мпже пстварити минимална щирина
сапбраћајне траке намеоене за пдвијаое
сапбраћаја (мин 2.5 m). У тпм слушају,
пптребнп је изврщити прпщиреое
кплпвпза на прпстпру банкине, пещашке
или бициклистишке стазе, какп би се
пбезбедила минимална щирина
сапбраћајне траке за пдвијаое сапбраћаја.
Щирину бпшне защтитне зпне у пракси није
мпгуће увек пбезбедити. Збпг тпга је, u
ситуацијама када тп није мпгуће, приликпм
фпрмираоа зпне радпва, пптребнп
изврщити прпщиреое кплпвпза на
прпстпру банкине, пещашке или
бициклистишке стазе.
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Табела 4. Минималне дужине уздужне заштитне зпне
Уздужна защтитна зпна (m)
30
35
40
60
100

Пгранишеое брзине (km/h)
40
50
60
80
100

Скица 27. Минимална удаљеоа пд ивице вертикалне запреке
Члан 62.
Примери начина ппстављаоа вертикалних запреки
ДВПСТРАНЕ ВЕРТИКАЛНЕ ЗАПРЕКЕ

Слика 14.
Кплпвпз без пзнашене средищое линије

Слика 15.
Ппглед из супрптнпг смера
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Слика 16.
Кплпвпз са пзнашенпм средищопм линијпм

Слика 18.
Затвараое једне кплпвпзне траке

Слика 17.
Ппглед из супрптнпг смера

Слика 19.
Ппглед из супрптнпг смера

ДВПСТРАНЕ ВЕРТИКАЛНЕ ЗАПРЕКЕ У СРЕДИШОЕМ ДЕЛУ КПЛПВПЗА

Слика 20.
Ппглед из једнпг смера

Слика 21.
Ппглед из супрптнпг смера
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ЈЕДНПСТРАНЕ ВЕРТИКАЛНЕ ЗАПРЕКЕ

Слика 22. Једнпсмерна улица

Слика 23. Ппглед из супрптнпг смера

Слика 24.
Сапбраћајне траке пдвпјене средищопм линијпм

Слика 25.
Ппглед из супрптнпг смера

Слика 26.
Сапбраћајне траке пдвпјене раздвајајућпм
пградпм

Слика 27.
Ппглед из супрптнпг смера
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ЈЕДНПСТРАНЕ ВЕРТИКАЛНЕ ЗАПРЕКЕ У СРЕДИШОЕМ ДЕЛУ КПЛПВПЗА

Слика 28.
Ппглед из једнпг смера

Слика 29.
Ппглед из супрптнпг смера

НЕПРППИСНП ППСТАВЉАОЕ ВЕРТИКАЛНИХ ЗАПРЕКА

Слика 30.
Вертикална запрека ппстављена неппсреднп уз
ивицу кплпвпза

Слика 31.
Вертикална запрека ппстављена у искппу, на
ппстпљу фпрмиранпм пд земље

Слика 32.
Вертикална запрека ппстављена у сампм искппу
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Слика 33.
Слика 34.
Неисправан нашин ппстављаоа вертикалних запрека – исте се ппстављају искључивп на кплпвпзу

РАЗЛПЗИ ЗА УППТРЕБУ ЈЕДНПСТРАНИХ ВЕРТИКАЛНИХ ЗАПРЕКА

Слика 35.
Нпћнп впђеое сапбраћаја двпстраним вертикалним запрекама - ППГРЕШНП
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Слика 36.
Нпћнп впђеое сапбраћаја једнпстраним вертикалним запрекама - ИСПРАВНП

УСКЛАЂИВАОЕ ВЕРТИКАЛНИХ ЗАПРЕКА СА ВИЗУРПМ ВПЗАЧА

Слика 37.
Впзаш не сагледава кпмплетнп лице вертикалне запреке или се вертикалне запреке међуспбнп заклаоају ППГРЕШНП
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Слика 38.
Ппглед из перспективе впзаш на ппгрещнп ппстављене вертикалне запреке

Слика 39.
Ппгрещнп ппстављене вертикалне запреке и уппзправајућа светла на истима

Слика 40.
Впзаш сагледава кпмплетнп лице вертикалне запреке и исте се међуспбнп не заклаоају - ИСПРАВНП
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Слика 41.
Ппглед из перспективе впзаш на исправнп ппстављене вертикалне запреке

Слика 42.
Исправнп ппстављене вертикалне запреке и светла уппзпреоа на истима
8.2.4. ЗАПРЕЧНЕ ТРАКЕ
Члан 63.

VII-4
Запрешне траке су пластишне траке пбпјене наизменишнп белпм и црвенпм бпјпм кпјпм се
краткптрајнп (за време увиђаја пд стране радника МУП-а) пзнашава прпстпр сапбраћајне незгпде, или
местп увиђаја на путу.
Забраоенп је кприщћеое истих за пзнашаваое зпна радпва и препрека на путу.
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8.2.5. САПБРАЋАЈНИ ЧУО
Члан 64.

VII-5
Сапбраћајни шуоеви су елементи кпнуснпг пблика израђени пд гуме или пластишнпг материјала са
наизменишним ппљима беле и црвене бпје. Ппља беле бпје израђују се пд ретрпрефлектујућег материјала
класе 2.
Сапбраћајни шуоеви се кпристе за пбележаваое краткптрајних радпва.
На свим јавним путевима псим аутппутева кпристе се сапбраћајни шуоеви висине 50 cm. На
аутппутевима кпристе се сапбраћајни шуоеви висине 75 cm.
Изузетнп, за пбезбеђиваое свеже пбпјених пзнака на путу, мпгу се кпристити и шуоеви следећих
димензија: 50 cm на аутппуту и 30 cm на псталим путевима.

Пснпвне димензије сапбраћајних шуоева висине 30 cm, 50 cm и 75 cm
Ради бпље упшљивпсти на врх сапбраћајнпг шуоа мпгуће је ппставити светла уппзпреоа. Ради бпље
упшљивпсти, на сапбраћајни шуо висине h=75cm мпже се ппставити светлп уппзпреоа ТС-4.
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8.2.6. РАЗДВАЈАЈУЋЕ ПГРАДЕ
Члан 65.
Раздвајајућу пграду шине:

 пластишни мпнтажни елементи неизменишнп беле и црвене бпје (VII-6.1) израђени према типу
пграде „Оу Черси”, кпји се ппстављају кпнтинуалнп.
 метални мпнтажни елементи (VII-6.2) кпји се ппстављају кпнтинуалнп.

VII-6.1 Пластишне мпнтажне раздвајајуће пграде пуоене впдпм

VII-6.1 Пластишне мпнтажне раздвајајуће пграде пуоене впдпм и пјашане каблпвима
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VII-6.2 Мпнтажне металне раздвајајуће пграде
Раздвајајуће пграде се кпристе:
 за раздвајаое супрптних смерпва кретаоа,
 за скретаое сапбраћаја и за раздвајаое ппврщине кплпвпза на кпјпј је дпзвпљенп кретаое пд
ппврщине на кпјпј кретаое впзила није дпзвпљенп,
 за активну јаку заштиту радника и механизације пд прпдпра впзила у зпну радилищта.
Јака заштита: Кпд дугптрајних радпва, за пптребе изградое, ппјашанпг или ургентнпг пдржаваоа
државних путева, на ппшетку уздужне зпне, за пппрешнп пбезбеђиваое зпне радпва, пптребнп је
применити пластишну мпнтажну раздвајајућу пграду (минималнп два елемента (црвени и бели)).
Мпнтажне металне раздвајајуће пграде израђују се у складу са стандардпм SRPS ЕN 1317-2. Кпристе
се кпд извпђеоа дугптрајних радпва, за пптребе изградое, ппјашанпг или ургентнпг пдржаваоа државних
путева.
Табела 5. Степени задржаваоа (према ЕN 1317-2)
Капацитет задржаваоа
Мали угап степена задржаваоа

Нпрмалан степен задржаваоа
Вища мпгућнпст задржаваоа

Степени задржаваоа

Пдгпварајуће испитиваое

Т1

ТВ 21

Т2

ТВ 22

Т3

ТВ 21 и ТВ 41

N2

ТВ 11 и ТВ 32

H1

ТВ 11 и ТВ 42

H2

ТВ 11 и ТВ 51

Степен задржаваоа Т1/Т2/Т3 примеоује се кпд раздвајаоа супрптних смерпва кретаоа сапбраћаја.
Степен задржаваоа N2/H1/H2 примеоује се кпд преусмераваоа сапбраћаја.
Класе ппдрушја делпваоа W2-W5 примеоују се у зависнпсти пд распплпживпг прпстпра неппхпднпг
за ппстављаое пграде.
Извпђаш радпва треба да упптреби адекватaн нивп защтите у зависнпсти пд типа зпне радпва.
На металне раздвајајуће пграде мпрају бити ппстављене ретрпрефлектујуће пзнаке жуте бпје ради
бпље видљивпсти.
На мпнтажне металне раздвајајуће пграде се мпгу ппставити и делинеатпри.
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8.2.7. РАСТЕГЉИВА ПГРАДА
Члан 65.

VII-7
Растегљива пграда, кап елемент сапбраћајне ппреме, не налази примену кпд пзнашаваоа и
пграђиваоа зпна радпва на путу. Разлпг тпме је нестабилнпст пграде (јер се не ппставља на ппстпљу већ на
сппственим нпжицама и израђује се пд лаких материјала).
8.2.8. МПНТАЖНИ ИВИЧОАК
Члан 66.

IX-3
Мпнтажни ивишоак (IX-3) се кпристи за пзнашаваое ппврщине кплпвпза кпја је намеоена за впђеое
сапбраћајних тпкпва. Мпнтажни ивишоак је жуте бпје.
На мпнтажни ивишоак мпгу да се ппставе ретрпрефлектујуће пзнаке ради бпље видљивпсти и/или
делинеатпри.
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8.2.9. ДЕЛИНЕАТПРИ
Члан 67.

IX-4
Делинеатпри (IX-4) кпристе се у зпнама радпва за раздвајаое смерпва кретаоа или впђеое тпкпва
у слушајевима скретаоа сапбраћаја и мпгу се ппставити на мпнтажни ивишоак. Делинеатпри мпгу бити
једнпстрани и двпстрани.
Делинеатпри мпгу да се ппстављају сампсталнп на сппственим нпсашима, или се уграђују на
мпнтажни ивишоак.
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Димензије делинеатпра су:
 са ретрпрефлектујућпм ппврщинпм димензија (щирина х висина) 125,0 х 500 mm, на ппщтинским
путевима и улицама у насељу,
 са ретрпрефлектујућпм ппврщинпм димензија (щирина х висина) 187,5 х 500 mm, на државним
путевима ван насеља и
 са ретрпрефлектујућпм ппврщинпм димензија (щирина х висина) 187,5 х 750 mm, на мптп
путевима и аутппутевима.
8.2.10. УНИВЕРЗАЛНА ПРЕНПСНА ППСТПЉА
Члан 68.

Универзална ппстпља се кпристе у зпнама радпва и препрека на путу и служе за ппстављаое на
кплпвпзу, пещашким и бициклистишким стазама и у зпнама искппа на или ван кплпвпза:






нпсаша сапбраћајних знакпва,
шепних запрека,
хпризпнталних запрека,
вертикалних запрека и
жишаних пграда.

Универзална ппстпља мпрају пбезбедити пптребну стабилнпст ппстављених сапбраћајних знакпва,
запрека или пграда.
Дпзвпљенп је кприщћеое самп атестираних универзалних ппстпља.
Димензије универзалних ппстпља су приближнп 0,9 m х 0,45 m x 0,12 m (дужина х щирина х висина).
Тежина универзалних ппстпља изнпси пд 25 kg дп 30 kg.
Ивице универзалних ппстпља мпрају бити запбљене.
Бпја универзалних ппстпља мпже бити црна или сива.
Универзалнп ппстпље у себи мпже садржати и прпстпр за смещтај батерија за напајаое светала
уппзпреоа.
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8.2.11. МЕТПДЕ И СРЕДСТВА ЗА СТАВЉАОЕ ВАН СНАГЕ ВАЖНПСТИ ППСТАВЉЕНИХ СТАЛНИХ
САПБРАЋАЈНИХ ЗНАКПВА
Члан 69.
Стављаое ван снаге важнпсти ппстављених сталних сапбраћајних знакпва врщи се:
 демпнтажпм плпше сапбраћајних знакпва,
 закретаоем за 900 лица сапбраћајнпг знака,
 прекриваоем целпг симбпла знака пдгпварајућпм непрпвиднпм фплијпм,
 упптребпм трака за ппнищтаваое важнпсти сапбраћајних знакпва, шије уклаоаое не пщтећује
симбпл сапбраћајнпг знака, са следећим карактеристикама и применпм:
Табела 6. Щирина траке за ппнищтаваое важнпсти сапбраћајних знакпва, у зависнпсти пд категприје пута
Ширина трака (mm)
100
75
50

Упптреба
На државним путевима IA реда (аутппутевима)
На државним путевима IБ и II реда
На ппщтинским путевима и улицама

Траке за ппнищтаваое важнпсти сапбраћајних знакпва
На следећим примерима приказана је примена фплије за прекриваое лица сапбраћајнпг знака и
примена траке за ппнищтаваое важнпсти сапбраћајнпг знака у дневним и нпћним услпвима.
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Слика 43.
Примена фплије за прекриваое лица сапбраћајнпг знака, у дневним услпвима

Слика 44.
Примена фплије за прекриваое лица сапбраћајнпг знака, у нпћним услпвима

77/150

Слика 45.
Примена траке за ппнищтаваое важнпсти сапбраћајнпг знака, у дневним услпвима

Слика 46.
Примена траке за ппнищтаваое важнпсти сапбраћајнпг знака, у нпћним услпвима
8.2.12. ПРИВРЕМЕНЕ ПЗНАКЕ НА ПУТУ У ЗПНИ РАДПВА
Члан 70.
Ппстпјеће пзнаке на путу у у зпни радпва кпје мпгу да збуне ушеснике у сапбраћају мпрају бити
избрисане или ппкривене.
Укпликп се на некпј депници пута у зпни радпва истпвременп ппјаве жуте и беле пзнаке на кплпвпзу,
жуте пзнаке анулирају важеое белих пзнака.
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Привремене пзнаке на путу се извпде апликативним материјалима кпји се мпгу лакп уклпнити накпн
заврщетка радпва. Накпн уклаоаоа истих на кплпвпзу не смеју да пстану трагпви привремене
сигнализације нити пщтећеоа кплпвпза.
Члан 71.
Технишки захтеви
Привремене пзнаке на путу у зпни радпва на путевима мпрају бити у складу са стандардима
Републике Србије и пдредбама важећег Правилника п сапбраћајнпј сигнализацији.
Табела 7. Карактеристике материјала за извпђеое привремених пзнака на путу у зависнпсти пд категприје
пута
RL
Бела и
жута

RW
(акп се
примеоује)

Qd
Жута

S
(SRT
јединице)

Нпве пзнаке

≥300

≥75

≥100

≥50

Тпкпм
есплпатације

≥150

≥35

100

≥45

Државни пут II
реда и
ппщтински
путеви

Нпве пзнаке

≥300

≥75

≥100

≥50

Тпкпм
експлптације

≥100

≥35

≥100

≥45

Главне
сапбраћајницe у
насељенпм
месту

Нпве пзнаке

≥300

≥50

≥100

≥50

Тпкпм
експлптације

≥150

≥35

≥100

≥45

≥150

-

≥100

≥50

Врста пута

Државни пут I
реда

Пстале
сапбраћајнице у
насељенпм
месту
-2

-1

RL – кпефицијент ретрпрефлексије (mcd x m x lux );
-2
-1
RW – кпефицијент ретрпрефлексије увлажним услпвима (mcd x m x lux );
-2
-1
Qd – кпефицијент псветљенпсти при дифузнпм псветљеоу (mcd x m x lux );
S – вреднпст птппра на клизаое (SRT)

Члан 72.
Привремене пзнаке на путу у зпни радпва на путу мпгу буду изведене:





жутпм бпјпм,
жутим термп пластишним материјалпм,
жутпм апликативнпм тракпм щирине 12 cm и 15 cm,
хпризпнталним маркерима жуте или наранчасте бпје.

У циљу ппбпљщаое упшљивпсти мпгућа је истпвремена упптреба жутих линија и хпризпнталних
маркера.
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Апликативне траке за пзнашаваое пзнака на путу

Примери хпризпнталних маркера за пзнашаваое пзнака на путу

Истпвремена упптреба линија и хпризпнталних маркера
Члан 73.
Међуспбнп ппдужнп растпјаое ппстављених хпризпнталних маркера мпра изнпсити:
 0,30 дп 0,50 m у зпнама радпва на свим јавним путевима псим аутппутева,
 0,50 дп 1,00 m у зпнама радпва на аутппутевима,
 0,50 дп 1,00 m ван зпна радпва на свим јавним путевима.
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Примери извпђеоа пзнака на путу хпризпнталним маркерима

Члан 74.
Пбележаваое стрелица на кплпвпзу жутим апликативним тракама ширине 12 cm и 15 cm
При пбележаваоу стрелица на кплпвпзу жутим апликативним тракама кпристити траку щирине 12 cm
и 15 cm. Стрелице се извпде према стандарду SPRS U.S4.229.
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Примери извпђеоа стрелице жутпм апликативнпм тракпм ширине 15 cm
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Члан 75.
Пбележаваое на кплпвпзу зауставних "СТПП" линија" апликативним тракама ширине 12 и 15 cm
Зауставне "СТПП" линије се пбавезнп упптребљавају у зпнама радпва на путу, када је наизменишнп
прппущтаое впзила регулисанп семафприма.
Зауставне "СТПП" линије, према стандардима Републике Србије, су щирине 50 cm. Збпг щирине
апликативних фплија кпје се кпристе за пзнашаваое привремених пзнака на кплпвпзу (12 или 15 cm)
дпзвпљенп је минималнп пдступаое, с тим да зауставна "СТПП" линија не сме да буде ужа пд 45 cm.
За пбележаваое привременпг пещашкпг прелаза, кпристи се апликативна трака, щирине 12 cm, а
пзнака се извпди лепљеоем 4 траке, такп да укупна щирина пунпг ппља пещашкпг прелаза изнпси 48 cm.
Псим тпга, за пбележаваое привременпг пещашкпг прелаза кпристи се апликативна трака щирине 15 cm,
пзнака се извпди лепљеоем 3 траке, при шему укупна щирина пунпг ппља пещашкпг прелаза изнпси 45 cm.

Слика 47. Пбележаваое зауставне “СТПП” линије апликативнпм тракпм
Члан 76.
Адекватнп пзначаваое ппчетка и краја привремених ппдужних пзнака на кплпвпзу
У зпнама радпва на путу где сталне ппдужне пзнаке на кплпвпзу прелазе у привремене (бела
средищоа линија прелази у жуту и пбрнутп), пзнашаваое ппшетка и краја привремених ппдужних пзнака на
кплпвпзу мпра бити ппстепенп.
Начини пзначаваоа ппчетка или краја привремених ппдужних пзнака на кплпвпзу

Слика 48.
Исправнп

Слика 49.
Ппгрещнп
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Члан 77.
Ппништаваое важнпсти ппстпјећих пзнака на кплпвпзу у зпнама радпва прецртаваоем
Ппнищтаваое важнпсти ппстпјећих пзнака на кплпвпзу у зпнама радпва прецртаваоем се врщи
апликативним материјалима жуте бпје у виду "крста". Узимајући у пбзир визуру впзаша неппхпднп је да се
"крст" изведе издуженп у пднпсу 1 : 3 (щирина : дужина).

Слика 50.
Исправнп

Слика 51.
Ппгрещнп

Слика 52.
Ппгрещнп

Слика 53.
Примери ппнищтаваоа важнпсти ппстпјећих пзнака на кплпвпзу у зпнама радпва прецртаваоем
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8.2.13. СЕМАФПРИ ЗА РЕГУЛИСАОЕ КРЕТАОА ВПЗИЛА У ЗПНАМА РАДПВА НА ПУТЕВИМА
Члан 78.
Светлпсни сапбраћајни знакпви за регулисаое сапбраћаја впзила у зпнама радпва на путевима (у
даљем тексту: семафпри) су деп привремене сапбраћајне сигнализације кпји се примеоују на депницама
путева на кпјима се јављају сметое за нпрмалнп пдвијаое сапбраћаја и пмпгућују припритет и правп
прпласка при наизменишнпм кретаоу впзила. Сврха оихпве упптребе је пптималнп кприщћеое
распплпживих сапбраћајних трака.
Сапбраћај у зпни радпва се регулище семафпрпм када:
1. није мпгуће усппставити двпсмеран сапбраћај;
2. није мпгуће регулисати сапбраћај уступаоем првенства прплаза;
3. су радпви на путу дугптрајни, ппдрушје сужеоа дп 600 метара, сапбраћајна пптерећеоа већа пд 500
(voz/h) у тпку дана и даљина прегледнпсти маоа пд дужине ппдрушја сужеоа.
Семафпрски сигнали се дају уређајима са трпбпјним светлима (црвенп, жутп, зеленп).

При прпрашуну статишке стабилнпсти семафпрских уређаја примеоивати динамишкп пптерећеое
ветра пд:
 0,25 kN/m2 унутар насеља,
2
 0,42 kN/m ван насеља.
Систем семафпрске сигнализације мпра да ппседује «red-light check» систем. Тп пмпгућава
аутпматски прелазак у систем рада са жутим трепћућим светлпм у слушају квара на систему. «Red-light
check» систем надзире да ли сва црвена светла функципнищу и пнемпгућава да, збпг квара црвенпг светла,
ушесници у сапбраћају из супрптних смерпва буду у кпнфликту. Жутп трепћуће светлп кап редпван режим
рада семафпра, није дпзвпљенп.
Сви делпви семафпрскпг уређаја мпрају бити защтићени пд непвлащћенпг приступа.
Члан 79.
Семафпри се ппстављају на пба прилаза градилищту (суженпм делу пута на кпме се врще
наизменишна прппущтаоа сапбраћаја) и тп:


пд 0 m дп 10 m пд ппшетка прелазне зпне градилищта,
а. на кплпвпзу уз десну ивицу истпг,
б. на банкини,
ц. на пещашкпј/бициклистишкпј стази или кпмбинпванпј пещашкп бициклистишкпј стази;



пд 20 m дп 30 m пд краја заврщне зпне градилищта,
а. ван кплпвпза,
б. на банкини,
ц. на пещашкпј/бициклистишкпј стази, или кпмбинпванпј пещашкп бициклистишкпј стази.
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Семафпрски уређај ппстављен на крају заврщне зпне градилищта мпра бити удаљен пд ближе ивице
кплпвпза минималнп 0,3 m.
При ппстављаоу семафпрских уређаја мпрају се задпвпљити следеће минималне слпбпдне щирине:
 трптара 1,0 m
 бициклистишке стазе пп смеру впжое 0,8 m
 кпмбинпване пещашкп/бициклистишке стазе 1,6 m.
Дпоа ташка лантерне мпра бити на минималним висинама, и тп на:
 кплпвпзу 1,8 m,
 пещашким стазама, бициклистишким стазама и кпмбинпваним пещашкп/бициклистишким стазама
2,2 m,
 4,5 m изнад кплпвпза.
У слушају ппстављаоа тастера за најаву пещака или бициклиста, тастер се ппставља на висину пд
1,05 m.
На депницама путева са великим сапбраћајним пптерећеоем на пбе стране градилищта (у прелазнпј
и заврщнпј зпни) мпгу бити ппстављене и дпдатне семафпрске лантерне ппред и изнад кплпвпза.

Слика 54. Хпризпнтална и вертикална удаљеоа ппстављаоа семафпрскпг уређаја
Члан 80.
Семафпри у зпнама радпва на путевима мпгу имати властитп (акумулатпрскп) или мрежнп напајаое.
Кппрдинација рада семафпра у зпнама радпва на путевима мпже бити бежишна и каблпвска.
Минимална висина наппјних и кппрдинаципних каблпвских семафпрских инсталација кпје се
ппстављају изнад кплпвпза у зпни градилищта:
 са наппнпм дп 50 V мпра бити минималнп 5,0 m, а
 са наппнпм пд 50 дп 230 V мпра бити минималнп 6,0 m.
Минималнп растпјаое наппјних и кппрдинаципних каблпвских семафпрских инсталација пд
надземних наппнских впдпва дп наппна пд 1000 V мпра бити минималнп 1,0 m.
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Слика 55. Вертикална удаљеоа ппстављаоа семафпрскпг уређаја
Члан 81.
Управљаое радпм семафпра за наизменишнп прппущтаое сапбраћаја у зпни радпва на путу врщи
се аутпматски или мануелнп (рушнп) ппсредствпм управљашкпг уређаја.
Аутпматскп управљаое радпм семафпра пдвија се пп прпграму (плану темпираоа), уграђенпм у
управљашки уређај, а на пснпву прпрашуна прппусне мпћи (капацитета) пута.

Скица 28. Приказ изгледа градилищта са ппщтим мерама
LE – дужина градилищта (m)
q1 – брпј впзила из једнпг смера (vozilo/h)
q2 – брпј впзила из другпг смера (vozilo/h)
Члан 82.
Циклуси семафпрскпг уређаја за смерпве кретаоа впзила „А“ и „Б“ у зпни градилищта приказани су
на следећпј скици:
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Скица 29.
Легенда:

Црвенп време

Зеленп време

Црвенп-жутп време

Жутп време

Члан 83.
Дужина циклуса у пквиру прпграма (плана темпираоа) у зависнпсти пд:
 q1 + q2 - брпја впзила на сат (впзила/h) у пба смера кретаоа,
 L - дужине градилищта (m) и
 Vr - брзине кретаоа впзила у зпни градилищта (km/h) утврђене ппстављеним сапбраћајним
знацима,
израшунава се на пснпву следећег дијаграма.
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Скица 30.
Дужина трајаоа циклуса састпји се из збира зеленпг светла, црвенпг светла и защтитних времена.
Пптребе у прппуснпј мпћи (капацитету) депнице при наизменишнпм прппущтаоу сапбраћаја ппмпћу
светлпсних сапбраћајних знакпва (семафпра) су задпвпљене акп је укупнп сапбраћајнп пптерећеое
депнице (пба смера заједнп) једнакп или маое пд утврђене прппусне мпћи (капацитета) у тпку свих шаспва
прпсешнпг раднпг дана у време пбављаоа радпва.
Члан 84.
Фиксна времена унутар циклуса:
Црвенп - жутп (истпвременп упаљенп црвенп и жутп светлп) = 2 sec
Жутп светлп = 3 sec
Члан 85.
Заштитна времена за време трајаоа циклуса (tzv)
Защтитнп време за впзила између две фазе (два наизменишна кретаоа впзила у супрптним
смерпвима) представља време пд тренутка гащеоа жутпг светла фазе кпја истише дп тренутка паљеоа
зеленпг светла фазе кпја ппшиое. У тпку защтитнпг времена, впзила фазе кпја истише мпгу напустити
ппдрушје сужеоа и тиме пмпгућити впзилима из супрптнпг смера да заппшну кретаое.
Защтитна времена се утврђују у зависнпсти пд дужине градилищта (m) и брзине кретаоа впзила
(km/h) у ппдрушју сужеоа, утврђене ппстављеним сапбраћајним знакпвима.
У следећим табелама, дате су вреднпсти защтитних времена, за разлишите дужине градилищта, за
брзину кретаоа пд 30 km/h и 40 km/h.
Табела 8. Трајаое защтитнпг времена за брзину кретаоа пд 30 km/h
Дужина градилишта (m)

Заштитнп време (sec)

100

12

200

24

300

36

400

48

500

60

600

72

Табела 9. Трајаое защтитнпг времена за брзину кретаоа пд 40 km/h
Дужина градилишта (m)

Заштитнп време (sec)

100

9

200

18

300

27

400

36

500

45

600

54
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Члан 86.
Прпрачун фаза и укупне дужине циклуса за V = 30 km/h = 8,33 m/sec, учешће теретних впзила и
аутпбуса у сапбраћајнпм тпку пд 30% и ширину сапбраћајне траке пд 2,75 - 3,50 m
Дужина градилищта 100 m

Дужина градилищта 200 m
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Дужина градилищта 300 m

Дужина градилищта 400 m

Дужина градилищта 500 m
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Дужина градилищта 600 m

Члан 87.
Прпрачун фаза и укупне дужине циклуса за V = 40 km/h = 11,1 m/sec, учешће теретних впзила и
аутпбуса у сапбраћајнпм тпку пд 30% и ширину сапбраћајне траке пд 2,75 - 3,50 m
Дужина градилищта 100 m
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Дужина градилищта 200 m

Дужина градилищта 300 m

Дужина градилищта 400 m
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Дужина градилищта 500 m

Дужина градилищта 600 m

Члан 88.
За градилищта дужине веће пд 600m, кап и за циклусе дужине веће пд 300 s, пптребнп је израдити
ппсебан прпјекат регулисаоа наизменишним прппущтаоем семафприма.
Члан 89.
Светлпсна сигнализаципна ппрема треба да је у складу са српским стандардима. Светлпсни сигнали
(лантерне) треба да буду прешника 300 mm са халпгеним светлпм или са ЛЕД дипдама.
Приликпм ппстављаоа сигнализаципне ппреме преппрушује се инсталација дисплеја препсталпг
времена кпји приказује препсталп време дп ппјављиваоа зеленпг светла на семафпру за слпбпдан прплаз
впзила. Дисплеј се ппставља ради ппвећаоа безбеднпсти сапбраћаја и инфпрмисаоа ушесника у
сапбраћају п времену шекаоа на зелени сигнал на семафпру.
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Члан 90.
Праћеое рада семафпра
За праћеое рада семафпра мпра ппстпјати дневник у кпји се уписује према кпјем је прпјекту
ппстављен, кап и датум и шас оегпвпг укљушиваоа.
Рад семафпра је пптребнп пдмах ппсле укљушиваоа ппсматрати вище пута дневнп, нарпшитп у време
врщнпг шаса, све дпк не буде назнака да су се сапбраћајни услпви на путу стабилизпвали, пднпснп да
сигнални прпграми раде на пснпву стварних улазних параметара.
На терену је пптребнп за сигнални прпграм кпји зависи пд времена измерити и уппредити са
прпјектпваним следеће параметре: међувреме, време трајаоа зеленпг светла и циклуса. За сигнални
прпграм кпји зависи пд сапбраћаја пптребнп је измерити међувреме, дужину максималнпг зеленпг светла
и критишни интервал слеђеоа впзила кпји пдређује прпмену фазе. Укпликп неки пд параметара не
пдгпвара стварним сапбраћајним услпвима, пптребнп га је пдмах прпменити.
Сва ппсматраоа, прпмене ппјединашних параметара сигналнпг прпграма, пдржаваое семафпра и
сигнализације, те време прпмена и дппуна мпрају се евидентирати у дневнику.
8.2.14. СВЕТЛА УППЗПРЕОА У ЗПНАМА РАДПВА НА ПУТЕВИМА
Члан 91.
У технишкпм упутству уместп термина “трепћуће светлп” кпји је утврђен Правилникпм п сапбраћајнпј
сигнализацији ("Сл. гласник РС", брпј 134/2014) и Правилникпм п нашину регулисаоа сапбраћаја на
путевима у зпни радпва ("Сл. гласник РС", брпј 134/2014) кприщћен је термин “светлп уппзпреоа”. Нпви
термин уведен је из разлпга лакщег разумеваоа нашина рада ппменутих светала, јер термин “трепћућа”
аспцира на светла кпја раде у трепћућем режиму, дпк за пптребе пзнашаваоа разлишитих зпна радпва,
разликујемп светла кпја раде у трепћућем режиму пд светала кпја раде у кпнтинуалнпм режиму.
Члан 92.
Примеоују се пдредбе српскпг стандарда СРПС ЕН 12352:2011.
Светла уппзпреоа у зпнама радпва на путевима се упптребљавају даоу, нпћу и у услпвима смаоене
видљивпсти (магла, пращина, кища или слишнп). Светла уппзпреоа кпја су предвиђена за дневну упптребу
треба да буду интензивна и упшљива при јакпј суншевпј светлпсти.
Оима се врщи дпдатнп уппзправаое ушесника у сапбраћају на ппвећану ппрезнпст приликпм
наиласка на зпне радпва на или ппред пута или на препреке на путу.
Светла уппзпреоа треба да буду шврстп ппвезана са уређајима и знакпвима, какп се при удару впзила
у уређај или знак не би пдвпјили и представљали ппаснпст за ушеснике у сапбраћају.
Члан 93.
Светла уппзпреоа су сврстана у разлишите врсте и класе у зависнпсти пд оихпвих свпјстава, места и
нашина примене.
На градилищтима се кпристе следеће врсте светла уппзпреоа и пбележаваоа препрека за време
извпђеоа радпва на путевима:





Светла уппзпреоа тип СУ-1,
Светла уппзпреоа тип СУ-2,
Светла уппзпреоа тип СУ-3,
Светла уппзпреоа тип СУ-4,
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Светла уппзпреоа тип СУ-5,
Светла уппзпреоа тип СУ-6,
Светла уппзпреоа тип СУ-7,
Светла уппзпреоа тип СУ-8,
Светла уппзпреоа тип СУ-9,
Светла уппзпреоа тип СУ-10.
Члан 94.
Светла уппзпреоа тип СУ-1 и СУ-2

Светла уппзпреоа типа СУ-1 и СУ-2 кпристе се за дпдатнп уппзправаое ушесника у сапбраћају на
ппвећану ппрезнпст збпг наиласка на зпну радпва на путу.
Светла уппзпреоа типа ТС-1 и ТС-2 раде у кпнтинуалнпм режиму, дпк рад у трепћућем режиму није
дпзвпљен.
Светла уппзпреоа типа СУ-1 имају једнпстрану емисију светлпсти и мпгу бити жуте или црвене бпје,
уз упптребу халпгених светиљки или ЛЕД дипда.

Једнпстранп жутп светлп уппзпреоа
(тип СУ-1)

Једнпстранп црвенп светлп уппзпреоа
(тип СУ-1)

Светла уппзпреоа типа СУ-2 имају двпстрану емисију светлпсти и мпгу бити искљушивп жуте бпје.
Црвена светла уппзпреоа са двпстранпм емисијпм светлпсти нису дпзвпљена!

Двпстранп жутп светлп уппзпреоа
(тип СУ-2)

Двпстранп црвенп светлп уппзпреоа
(тип СУ-2)
ЗАБРАОЕНА УППТРЕБА
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Изглед и мере светала уппзпреоа тип СУ-1 и СУ-2
Светла уппзпреоа типа СУ-1 и СУ-2 имају рефлекснп спшивп прешника 180 мм.
Светла уппзпреоа типа СУ-1 и СУ-2 жуте бпје ппстављају се на шепне запреке, вертикалне и
хпризпнталне запреке.
Светла уппзпреоа типа СУ-1 црвене бпје ппстављају се на хпризпнталне запреке приликпм пптпунпг
или делимишнпг затвараоа сапбраћаја.
Светла типа СУ-1 и СУ-2 дпступна су у разлишитим типпвима и дизајнима. На следећим сликама дати
су изглед и ппис светала типа СУ-1 и СУ-2 кпја се мпгу кпристити.
Технплпгија израде 1:
Једнпстрана са једнпм ЛЕД дипдпм, двпстрана са две ЛЕД дипде
Батерије се налазе у кућищту лампе
Мпнтажа на запреку ппмпћу прилпженпг нпсаша
Мпнтажа на цев ппмпћу пбујмице
Прекидаш за пдабир трепћућег или кпнтинуалнпг нашина рада
Уграђен прекидаш дан/нпћ, индикација стаоа
Технплпгија израде 2:
Једнпстрана са једнпм ЛЕД дипдпм, двпстрана са две ЛЕД дипде
Сппљне батерије
Мпнтажа на запреку ппмпћу пдгпварајућег адаптера
Прекидаш за пдабир трепћућег или кпнтинуалнпг нашина рада
Технплпгија израде 3:
Једнпстрана са једнпм ЛЕД дипдпм, двпстрана са две ЛЕД дипде
Батерије се налазе у кућищту лампе
Мпнтажа на цев или запреку ппмпћу пбујмице
Алка за нпщеое и брзу мпнтажу
Прекидаш за пдабир трепћућег или кпнтинуалнпг нашина рада
Уграђен прекидаш дан/нпћ
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Технплпгија израде 1

Технплпгија израде 2

Технплпгија израде 3

Светла уппзпреоа типа СУ-1 и СУ-2 мпрају ппседпвати фптп-сензпр кпји исте искљушује у услпвима
дпбре дневне видљивпсти.
Примери упптребе светала уппзпреоа типа СУ-1:

Слика 54. Ппгрешна упптреба жутих светала уппзпреоа СУ-1 у трепћућем режиму

Слика 55. Исправна упптреба жутих светала уппзпреоа СУ-1 у кпнтинуалнпм режиму
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Слика 56. Ппгрешна упптреба црвених светала уппзпреоа СУ-1 у трепћућем режиму

Слика 57. Исправна упптреба црвених светала уппзпреоа СУ-1 у кпнтинуалнпм режиму
Члан 95.
Светла уппзпреоа тип СУ-3

Светла уппзпреоа типа СУ-3 се кпристе за впђеое сапбраћаја у зпнама радпва и препрека на путу.
Ппстављају се на вертикалним запрекама у кпмплету пд најмаое 5 светала.
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Светла уппзпреоа типа СУ-3 се кпристе кап узастппнп упаљена светла кпја фпрмирају "светлпсни
тпк", прешника 180 mm, са халпгеним светиљкама или ЛЕД дипдама.
Смер паљеоа светала уппзпреоа у светлпснпм тпку мпра бити једнак смеру кретаоа впзила.
Щематски приказ рада кпмплета светала уппзпреоа типа СУ-3 дат је на следећем приказу:

Кпрак 1
Кпрак 2
Кпрак 3
Кпрак 4
Кпрак 5
Кпрак 6
У циљу спрешаваоа заслепљиваоа впзаша, светла уппзпреоа типа СУ-3 мпрају ппседпвати фптпсензпр кпји смаоује интензитет рада истих у нпћним услпвима.
Ппвезиваое светала уппзпреоа типа СУ-3 се врщи путем каблпва, где се сва светла ппвезују у
централну управљашку јединицу са батеријпм, или се самп ппвезују на напајаое а свакп светлп има у себи
управљашку јединицу. Управљашка јединица мпра пмпгућити даљи рад система у слушају престанка рада
билп кпјег ппјединашнпг светла.
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Ппвезиваое светала уппзпреоа типа СУ-3

Слика 58. Централна управљашка јединица у
батерији.
Дужине каблпва су пбишнп 10, 20, 30, 40 и 50 m

Слика 59. Управљашке јединице у светлима.
Дужина кабла једнпг светла је пкп 15 m

Члан 96.
Светла уппзпреоа тип СУ-4

Светла уппзпреоа типа СУ-4 раде у трепћућем режиму са халпгеним светиљкама или ЛЕД дипдама и
са једнпстранпм или двпстранпм емисијпм светлпсти.
Светла уппзпреоа типа ТС-4 се ппстављају на сапбраћајни шуо висине 75 cm и/или сапбраћајни знак
I-19 (радпви на путу) на аутппуту и израђују се у пдгпварајућпј технплпгији.
Батерије за напајаое смещтају се у телу сапбраћајнпг шуоа. Збпг стабилнпсти сапбраћајнпг шуоа, не
кпристе се светла уппзпреоа типа СУ-4 са уграђеним батеријама за напајаое у сампм кућищту светла.
Према правилнику кпристе се светла уппзпреоа типа СУ-4 прешника 180 mm.
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Члан 97.
Светла уппзпреоа тип СУ-5

Светла уппзпреоа типа СУ-5 раде у трепћућем режиму са халпгеним светиљкама или ЛЕД дипдама и
са једнпстранпм емисијпм светлпсти.
Према правилнику кпристе се светла уппзпреоа типа СУ-5 прешника 300 mm.
Светла уппзпреоа типа СУ-5 се ппстављају на сигналним таблама за пзнашаваое радпва при шему се
кпристе 2 светла са међуспбнп кппрдинисаним и истпвременим радпм.
Дпзвпљена су и у кпмбинацији са светлима уппзпреоа типа ТС-6 кпја на сигналним таблама за
пзнашаваое радпва служе за фпрмираое симбпла стрелице.
Светла уппзпреоа типа СУ-5 се ппстављају:
 на сигналним таблама за пзнашаваое радпва при шему се кпристе 2 или 5 светала са међуспбнп
кппрдинисаним и истпвременим радпм. Дпзвпљена је и кпмбинацији са светлима уппзпреоа типа
СУ-6 кпја на сигналним таблама за пзнашаваое радпва служе за фпрмираое стрелица или крста;
 на радним впзилима када се кпристе 2 светла са међуспбнп кппрдинисаним и истпвременим
радпм.
Другашија примена и кпмбинација са другим типпвима светала уппзпреоа није дпзвпљена.

Слике 60 и 61. Примери упптребе светла уппзпреоа типа СУ-5
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Члан 98.
Светла уппзпреоа тип СУ-6

Светла уппзпреоа типа СУ-6 су прешника 180 mm, раде у трепћућем режиму са халпгеним
светиљкама или ЛЕД дипдама и са једнпстранпм емисијпм светлпсти.
Светла уппзпреоа типа СУ-6 се кпристе кап светла за фпрмираое трепћућих стрелица или крста на
светлпсним таблама кпје мпгу бити засебне или саставни деп сигналних табли за пзнашаваое радпва.
Светлпсну таблу сашиоава 15 или 24 светала уппзпреоа типа СУ-6 прешника 180 mm кпја су
ппстављена у таквпм расппреду да мпгу генерисати леву/десну "стрелицу" (усмереое впзила у впзну
сапбраћајну траку) и "крст" кпји пзнашава сапбраћајну траку на кпјпј је забраоен сапбраћај.
Трепереое/фреквенција светала уппзпреоа на светлпснпј табли изнпси 40±5 пута у минуту, а оихпв
интензитет за нпћни рад смаоује се за 55% пд максималне снаге.

Скица 31. Светлпсна табла за регулисаое прпмене сапбраћајне траке са 15 светала уппзпреоа

Скица 32. Светлпсна табла за регулисаое прпмене сапбраћајне траке са 24 светла уппзпреоа
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Члан 99.
Светла уппзпреоа тип СУ-7

Светла уппзпреоа типа СУ-7 су прешника 300 mm, раде у трепћућем режиму са халпгеним
светиљкама или ЛЕД дипдама и са једнпстранпм емисијпм светлпсти.
Светла уппзпреоа типа СУ-7 се кпристе у сврху најаве ппасних места и зпна радпва на путу.
Светла уппзпреоа типа СУ-7 се мпрају ппставити на висину пд најмаое 2,5 m да би се избегап пдсјај
пд впзила.
Жижу даљину светала уппзпреоа типа СУ-7 треба ппдесити на 300 м.
У слушају ппстављаоа 2 светла уппзпреоа типа СУ-7 за један смер впжое (наспрамнп са пбе стране
кплпвпза) пба мпрају бити ппдещена на исту жижну даљину и оихпв рад мпра бити кппрдинисан.

Слика 62. НЕИСПРАВНП усмерена светла уппзпреоа типа СУ-7
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Слика 63. ИСПРАВНП усмерена светла уппзпреоа типа СУ-7 на жижну даљину пд 300 m

Слика 64. ИСПРАВНП усмерена светала уппзпреоа типа СУ-7 на жижну даљину пд 300 m
Члан 100.
Светла уппзпреоа тип СУ-8

Светла уппзпреоа типа СУ-8 раде у кпнтинуалнпм режиму у тпку нпћи и услпвима смаоене
видљивпсти. Ппремљена су халпгеним светиљкама или ЛЕД дипдама и имају пмницентришну (пун круг пд
3600) емисију светлпсти.
Светла уппзпреоа типа СУ-8 се кпристе за пзнашаваое радпва на трптпарима и бициклистишким
стазама кап и за пзнашаваое зпна искппа ван кплпвпза.
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Члан 101.
Светла уппзпреоа тип СУ-9

Светла уппзпреоа типа СУ-9 раде у кпнтинуалнпм режиму у тпку нпћи и услпвима смаоене
видљивпсти са једнпстранпм емисијпм светлпсти. Ппремљена су халпгеним светиљкама или ЛЕД дипдама
и имају усмерену емисију светлпсти.
Светла уппзпреоа типа СУ-9 се ппстављају на пградама градилищта.
Члан 102.
Светла уппзпреоа тип СУ-10 (жутп рптаципнп светлп)

Светла уппзпреоа типа СУ-10 (жута рптаципна светла) се кпристе за пзнашаваое радних впзила и
мащина у зпнама радпва и препрека на путу. Ппремљена су халпгеним светиљкама или ЛЕД дипдама и
имају пмницентришну (пун круг пд 3600) емисију светлпсти.
Члан 103.
Пдржаваое и кпнтрпла рада светала уппзпреоа
Све време извпђеоа радпва мпра се врщити пдржаваое и кпнтрпла исправнпсти рада светала
уппзпреоа ппстављених у зпнама радпва и препрека на путу.
Пвлащћенп лице извпђаша радпва у тпку дана мпра изврщити минималнп 4 кпнтрпле исправнпсти
рада светала уппзпреоа и тп:
 2 пута у тпку раднпг времена (светла кпја су предвиђена за дневну упптребу),
увеше и ујутрп (светла кпја су предвиђена за нпћну упптребу).



У ппступку кпнтрпле исправнпсти рада светала уппзпреоа утврђује се следеће:







исправнпст светала (ради/не ради),
исправнпст прпјектпванпг режима рада,
исправнпст усмереоа светала,
стаое светала (ппстпји/недпстаје, шистп/прљавп, целп/пщтећенп),
стаое уређаја за напајаое (акумулатпра или батерија),
стаое каблпва за напајаое и кппрдинацију рада светала.
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Сви упшени недпстаци на светлима уппзпреоа мпрају се пдмах птклпнити.

8.3. СВЕТЛПСНЕ ТАБЛЕ СА ИЗМЕНЉИВИМ ППРУКАМА И ЗНАЦИМА
Члан 104.
Акп безбеднпст сапбраћаја или сапбраћајнп-технишки услпви тп захтевају, ушесницима у сапбраћају
пдређени сапбраћајни знакпви, пдн. ппруке, мпгу бити пренети путем светлпсних табли, кпје у целини или
делимишнп мпгу да меоају садржај.
Светлпсне табле мпгу бити ппстављене:
 на ппрталима изнад кплпвпза,
 на сигналним таблама,
 на радним впзилима.
На светлпсним таблама ппрука пднпснп сапбраћајни знак мпгу бити сталнп активиране или се
активирају према пптреби и услпвима сапбраћаја на путу.
Симбпли на светлпснпј табли са изменљивим садржајем имају следеће знашеое:
 жутп светлп у пблику слпва "X" - забраоен прплаз;
 жута стрелица усмерена кпсп надпле ("↙" и "↘") – впзаш треба да прпмени сапбраћајну траку и да
настави кретаое у сапбраћајнпј траци кпја је у смеру стрелице.
Светлпсне табле са изменљивим ппрукама и знацима се прпизвпде и тестирају у складу са еврппским
стандардпм ЕН 12966.

Слика 65. Светлпсне табле са изменљивим ппрукама
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8.3.1. СИГНАЛНE ТАБЛE ЗА ПЗНАЧАВАОЕ РАДПВА И ПРЕПРЕКА НА ПУТУ
Члан 105.

VII-8а

VII-8б

VII-8.1
"Сигнална табла за пзнашаваое радпва на путу" (VII-8 и VII-8.1) ппставља се на задои деп радних
впзила, или сигналне прикплице и кпристи се за пзнашаваое дугптрајних и краткптрајних радпва на
аутппуту, кап и кпд краткптрајних ппкретних и ппкретних радпва на псталим државним путевима, ван
насеља.
Типпви сигналних табли:
 Сигнална табла за пзнашаваое радпва на путу VII-8а са применпм на свим јавним путевима псим
аутппутева;
 Сигнална табла за пзнашаваое радпва на путу VII-8б са применпм на свим јавним путевима;
 Сигнална табла са изменљивим садржајем VII-8.1 са применпм на свим јавним путевима.
Сигналне табле израђују се у складу са Стандардпм Републике Србије СРПС З.С2.327.
Функције сигналне табле су:
 да пбезбеди уппзпреое впзашима на предстпјећу ппаснпст и радпве на путу,
 да усмери сапбраћај на птвпрену и дпступну сапбраћајну траку,
 да пзнаши затвпрену сапбраћајну траку.
Сигнална табла VII-8а за пзнашаваое радпва на путу састпји се пд:
 рама са ппљима црвене и беле бпје пд ретрпрефлектујуће фплије класе 2,
 наранчастих трепташа, пднпснп светала уппзпреоа типа СУ-5,
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 сапбраћајних знакпва „радпви на путу” (I-19), „пбавезнп пбилажеое са десне стране” (II-45) или

„пбавезнп пбилажеое са леве стране” (II-45.1), кпји се израђују пд ретрпрефлектуjуће фплије
најмаое класе 2.
Сигнална табла VII-8б за пзнашаваое радпва на путу састпји се пд:
 рама са ппљима црвене и беле бпје пд ретрпрефлектујуће фплије класе 2,
 наранчастих трепташа, пднпснп светала уппзпреоа типа СУ-5,
 сапбраћајних знакпва „пбавезнп пбилажеое са десне стране” (II-45) или „пбавезнп пбилажеое са

леве стране” (II-45.1),
 светлпсне стрелице фпрмиране пд светала уппзпреоа типа СУ-6.

За дпдатну најаву радпва на путу, у нпћним услпвима и услпвима смаоене видљивпсти кпристи се
"мала светлећа стрелица" са светлима уппзпреоа типа СУ-5 и дппунскпм таблпм кпја пзнашава удаљеое дп
зпне радпва. Мале светлеће стрелице имају левп и деснп усмереое.

8.2.15. УБЛАЖИВАЧ УДАРА
Члан 106.
Ппкретни ублаживаши удара се ппстављају на раднпм впзилу и кпристе се самп у зпни радпва.
Ппкретни ублаживаш удара мпнтиран на раднпм впзилу представља уређај за защтиту кпји апспрбује
енергију при судару. Раднп впзилп се дпдатнп пптерећује, какп би растпјаое кпје впзилп пређе при судару
билп минималнп. Мпбилни пслабљиваш удара се кпристи кап щтит кпји треба да задржи впзилп кпје је
изгубилп кпнтрплу при уласку у зпну радпва. Укпликп мпбилни пслабљиваш удара није мпгуће упптребити,
за спрешаваое прпдпра впзила у зпну радпва преппрушује се кприщћеое бетпнских или пластишних
раздвајајућих пграда.
Мпбилни пслабљиваш удара треба да буде ппстављен на раднпм впзилу на кпје ушесници у
сапбраћају првп наилазе. Растпјаое впзила са пслабљивашем удара и градилищта треба да буде 10 m.
Преппрушује се упптреба ппкретних пслабљиваша удара на аутппутевима. Ппкретни пслабљиваши
удара мпрају испуоавати EN (CE-marking) или NCHRP (National Cooperative Highway Research Program)
нпрме.
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Слика 66. Впзила са мпбилним ублаживашем удара и сигналнпм таблпм

8.2.16. TАБЛЕ ЗА ПЗНАЧАВАОЕ СМАОЕНИХ САПБРАЋАЈНИХ ПРПФИЛА
Члан 107.
У слушајевима када збпг извпђеоа радпва дплази дп смаоеоа слпбпдних и сапбраћајних прпфила
путева (висине или щирине). За пзнашаваое истих кпристе се:
 у гпропј зпни слпбпднпг прпфила плпше са ретрпрефлектуjућпм фплијпм класе 3, висине 250 mm
са вертикалнпм щрафурпм - ппљима црвене и беле бпје щирине 200 mm,
 на бпшним странама слпбпднпг прпфила плпше са ретрпрефлектуjућпм фплијпм класе 3, щирине
250 mm са щрафурпм ппд углпм пд 45 ° усмеренпм ка ивици кплпвпза - ппљима црвене и беле
бпје щирине 200 mm.
Смаоеое слпбпдних и сапбраћајних прпфила путева (висине или щирине) мпра бити најављенп и
пдгпварајућим сапбраћајним знакпвима.
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Члан 108.
Примери пзначаваоа смаоених сапбраћајних прпфила

Скица 33.

Скица 34.
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Скица 35.

Скица 36.
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Скица 37.

Скица 38.
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Скица 39.
8.2.17. ТЕХНИЧКА СРЕДСТВА ЗА УСППРАВАОЕ САПБРАЋАЈА НА ПУТУ
Члан 109.
За успправаое сапбраћаја у зпнама радпва на путевима кпристе се технишка средства за успправаое
сапбраћаја. Технишка средства треба да буду ппстављена заједнп са сапбраћајнпм сигнализацијпм и
физишкп пгранишеое брзине мпра да пдгпвара пгранишеоу датпм сапбраћајнпм сигнализацијпм. Депница
на кпјпј је пгранишена брзина мпра да буде најкраћа мпгућа, јер се на тај нашин пмпгућава виспк прпценат
ппщтпваоа пгранишеоа брзине. Местп на кпме престаје пгранишеое брзине мпра да буде јаснп пзнашенп.
Успправаое сапбраћаја врщи се применпм следећих мера:
 Вещташка избпшина „лежећи пплицајац“ је технишкп средствп ппстављенп на улазу у зпну радпва на
путу, кпје треба да усппри брзину кретаоа впзила, ппсебнп у насељеним местима;
 Сужеое кплпвпза – дпбија се смаоеоем щирине сапбраћајне траке;
 Хпризпнталнп скретаое кплпвпза – дпбија се трансверзалним ппмераоем пспвине кплпвпза и не
садржи прелпм нивелете.
Члан 110.
Вештачка избпчина "лежећи пплицајац"
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Зависнп пд пгранишеоа брзине вещташка избпшина „лежећи пплицајац“ је следећих димензија:
a) дп 50 km/h, висина 3 cm, щирина 60 cm,
b) дп 40 km/h, висина 5 cm, щирина 90 cm,
c) дп 30 km/h, висина 7 cm, щирина 120 cm.
Вещташка избпшина кпја се ппставља у зпни радпва на путу извпди се пд гумених или пластишних
мпдуларних елемената.
Вещташка избпшина ппставља се ппд правим углпм у пднпсу на псу кплпвпза и мпже бити ппстављена
прекп једне и вище сапбраћајних трака или пп целпј ппврщини кплпвпза.
Вещташке избпшине „лежећи пплицајац“ мпрају да ппседују ретрпрефлектујуће пспбине, минималнп
300 mcd/lux/m2, на ппврщини не маопј пд 0.15 m2 пп метру дужнпм.
Акп се ппставља вище вещташких избпшина „лежећи пплицајац“ у низу, оихпва међуспбна удаљенпст
мпра да буде минималнп 20 m.
Вещташке избпшине „лежећи пплицајац“ треба да буду пбележене сапбраћајним знакпм ''препрека за
успправаое сапбраћаја'' (III-4) и знакпм ''пгранишеое брзине'' (II-30).
Кпмплетнп пбележаваое вещташких избпшина дефинище се сапбраћајним прпјектпм, у складу са
Правилникпм п сапбраћајнпј сигнализацији и Правилникпм п технишким средствима за успправаое
сапбраћаја на путу.
Члан 111.
Сужеое кплпвпза

Врста, изглед, технишке карактеристике и нашин ппстављаоа сужеоа кплпвпза мпрају бити у складу
са стандардпм SRPS.U.C1.283.
Кпмплетнп пбележаваое сужеоа кплпвпза дефинище се сапбраћајним прпјектпм, у складу са
Правилникпм п сапбраћајнпј сигнализацији и Правилникпм п технишким средствима за успправаое
сапбраћаја на путу.
Члан 112.
Врста, изглед, технишке карактеристике и нашин ппстављаоа хпризпнталнпг скретаоа кплпвпза
мпрају бити у складу са стандардпм SRPS.U.C1.284.
Кпмплетнп пбележаваое хпризпнталнпг скретаоа кплпвпза дефинище се сапбраћајним прпјектпм,
у складу са Правилникпм п сапбраћајнпј сигнализацији и Правилникпм п технишким средствима за
успправаое сапбраћаја на путу.
8.2.18. ДАВАОЕ ЗНАКПВА ЗА РЕГУЛИСАОЕ САПБРАЋАЈА НА ДЕЛУ ПУТА НА КПМЕ СЕ ИЗВПДЕ РАДПВИ
ИЛИ ГДЕ ЈЕ НАСТАЛА ПРЕПРЕКА КПЈА СЕ НЕ МПЖЕ ПДМАХ ПТКЛПНИТИ
Члан 113.
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Рушнп регулисаое сапбраћаја на делу пута на кпме се извпде радпви или где је настала препрека кпја
се не мпже пдмах птклпнити врщи се заставицама зелене и црвене бпје, димензија најмаое 40cm х 40cm.
Када радник, пдређен пд стране извпђаша радпва, држи ппдигнуту зелену заставицу, прплаз је
слпбпдан, а када је ппдигнута црвена заставица, прплаз је забраоен.
Рушнп регулисаое сапбраћаја треба кпристити самп када су све друге мпгућнпсти регулисаоа
сапбраћаја неадекватне. Рушнп регулисаое сапбраћаја на аутппутевима или уливнп изливним рампама се
не преппрушује.
Пплпжај радника кпји врщи рушнп регулисаое сапбраћаја треба да буде ван кплпвпза. У слушају када
се регулище сапбраћај на двпсмернпм путу пптребан је пп један радник за сваки смер кретаоа, а
неппхпднп је пстварити визуелну или гласпвну кпмуникацију међу оима.
Збпг слпжених захтева безбеднпсти, самп заппслени кпји је је заврщип курс безбеднпсти сапбраћаја
мпже пбављати ту функцију.
Члан 114.
Пснпвна упутства раднику при ручнпм регулисаоу сапбраћаја
 Буди све време упшљив впзилима кпја дплазе у сусрет и не стпј испред паркираних/заустављених
впзила.
 Увек буди свестан ппаснпсти пд впзила кпја дплазе у сусрет. Не стпј на кплпвпзу и не пкрећи леђа
сапбраћају кпји наилази.
 Изабери најбпљи пплпжај за рушнп регулисаое сапбраћаја кпји пмпгућава највећи кпнтраст
између пдеће и пкплине.
 Стпј сам и не дпзвпли да група радника стпји у неппсреднпј близини и пмета регулисаое
сапбраћаја.
 Буди уппзнат са радпвима кпји се пдвијају. На тај нашин ћещ мпћи да пдгпвприщ на питаоа
ушесника у сапбраћају. Буди свестан ппаснпсти пд радпва кпји се извпде.
 Устанпви, заједнп са заппсленима у зпни радпва, сигнал кпји ћещ давати у слушају ппаснпсти.
 Испланирај пут за евакуацију у слушају ппаснпсти и буди спреман да ппступищ адекватнп у слушају
ппаснпсти.
 Забележи регистарски брпј и ппис впзила шији впзаш не ппщтује наредбе исказане сигнализацијпм
или угрпжава безбеднпст у зпни радпва на путу. Пбавести п тпме надлежне пргане.
 Буди уљудан и прпфесипналнп пбављај свпју дужнпст.

9. РАДНА ВПЗИЛА У ЗПНИ РАДПВА И ПРЕПРЕКА НА ПУТУ
Члан 115.
Раднп впзилп – Сва радна впзила кпја се кпристе у зпни радпва мпрају бити ппремљена жутим
рптаципним светлпм. Псим тпга, радна впзила мпгу бити ппремљена и светлима уппзпреоа. Ппсебна
пажоа мпра бити ппсвећена пплпжају радника и радних впзила, јер безбеднпст радника мпже бити
угрпжена акп је пажоа ушесника у сапбраћају усмерена самп на впзилп и жутп рптаципнп светлп.
Заштитнп впзилп – Паркиранп впзилп при дугптрајним радпвима или впзилп кпје се креће у
краткптрајним зпнама радпва, ппстављенп у защтитнпј зпни са циљем да защтити раднике пд сапбраћаја
кпји се пдвија у неппсреднпј брзини. Упптреба ублаживаша удара на пвим впзилима се преппрушује, а
неппхпднп је пставити пптребнп растпјаое пд впзила дп градилищта. Защтитнп впзилп мпже да буде и
раднп впзилп укпликп специјализпвана впзила нису на распплагаоу.
Пратеће впзилп – Впзилп кпје се кпристи кап защтитнп впзилп у краткптрајним ппкретним зпнама
радпва. Све смернице кпје важе за защтитнп впзилп важе и за пратеће впзилп, сем защтитнпг растпјаоа
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кпје се примеоује самп за паркиранп впзилп. Сигнална табла са светлећпм стрелицпм мпже бити
ппстављена на пратећем впзилу.
Члан 116.
Упптреба светала уппзпреоа знашајнп ппвећава упшљивпст свих радних впзила у зпни радпва и
уппзправа ушеснике у сапбраћају и раднике на присуствп радних впзила. Жутп рптаципнп или трепћуће
светлп служи да ушеснике у сапбраћају и заппслене у зпни радпва уппзпри на присуствп радних впзила и
пбављаое радпва.
Пзначаваое раднпг впзила ретрпрефлектујућпм фплијпм

Слика 67. Са предое стране

Слика 68. Са задое стране

Упптреба светала уппзпреоа за пзначаваое радних впзила

Слика 69. Светлп уппзпреоа СУ-10

Слика 70. Светла уппзпреоа СУ-10 и СУ-5
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Слика 71. Светлп уппзпреоа СУ-10 и СУ-6

Слика 72. Светлп уппзпреоа СУ-10, СУ-5 и СУ-6

Ретрпрефлектујуће фплије за пзнашаваое радних впзила мпрају бити најмаое класе 2.

Слика 73. Пример ппгрещнпг и исправнпг пзнашаваоа предоег дела впзила
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Слика 74. Пример ппгрещнпг и исправнпг пзнашаваоа задоег дела впзила

10. РАДНА ЗАШТИТНА ПДЕЛА
Члан 117.
Сви заппслени кпји на путу пбављају ппслпве мереоа, пдржаваоа, ппправке и изградое путева
мпрају нпсити защтитну пдећу жуте бпје, виспке упшљивпсти, кпја је израђена према еврппскпм стандарду
ЕН 471, кпји прпписује минимум захтева у ппгледу виспке упшљивпсти радне пдеће, и пбезбеђује дпбру
видљивпст заппслених, какп у тпку дана, такп и у нпћним услпвима.
Радна защтитна пдела су жуте бпје.
Щирина ретрпрефлектујућих трака на защтитним пделима мпра изнпсити минималнп 50 mm.
У зависнпсти пд гпдищоег дпба, заппслени у зпни радпва мпрају имати следећу пдећу:
 У летоем перипду:
 светлппдбпјни прслук,
 светлппдбпјне панталпне (ТИП 1. или ТИП 2.).
 У зимскпм перипду:
ВАРИЈАНТА 1.
 светлппдбпјни радну јакну,
 светлппдбпјне панталпне (ТИП 1. или ТИП 2.).
ВАРИЈАНТА 2.
 светлппдбпјни радни кпмбинезпн.
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Слика 75. Светлппдбпјни прслук - изглед са предое и задое стране

Слика 76. Светлппдбпјне панталпне (ТИП 1.) - изглед са предое и задое стране

Слика 77. Светлппдбпјне панталпне (ТИП 2.) - изглед са предое и задое стране

Слика 78. Светлппдбпјна радна јакна - изглед са предое и задое стране

Слика 79. Светлппдбпјни радни кпмбинезпн - изглед са предое и задое стране
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11. ПРИВРЕМЕНИ МПСТПВИ ЗА ВПЗИЛА И ПЕШАКЕ
Члан 118.
Привремени мпстпви за впзила
У слушају да је пбим сапбраћаја велик и да је преусмераваое истпг скупп, за пптребе пдржаваоа
кпнтинуитета пдвијаоа сапбраћаја у зпнама искппа пппрешних рпвпва на кплпвпзу кпристе се привремени
мпстпви за впзила.
Прпјектнп рещеое привремених мпстпва за впзила у зависнпсти је пд расппна рпвпва кпји требају да
премпсте, категприје впзила кпје их кпристе и пд пшекиванпг сапбраћајнпг пптерећеоа на путу. Шелишни
мпстпви мпрају бити такп прпјектпвани и изграђени:
 да се ппстављају на стабилнпј ппдлпзи,
 да кплпвпзна ппврщина има адекватан кпефицијент треоа,
 да за висинску разлику прекп 25 mm имају адекватне прелазне рампе за прелазак впзила са пута
на кпнструкцију мпста и
 да не ппстпји слпбпдна ппврщина између кпнструкције мпста и ппврщине намеоене за кретаое
пещака.
За премпщћаваое маоих искппа у зпни кплпвпза (дп 1 m щирине) мпгу се кпристити шелишне плпше
адекватне дебљине и ппврщине са неппхпдним кпефицијентпм треоа, кпје мпрају са пбе стране налегати
на стабилну ппдлпгу у дужини пд минималнп 20 cm.
Адекватнпм сапбраћајнпм сигнализацијпм у зпни привремених мпстпва за впзила мпра се
регулисати брзина впзила и нашин пдвијаоа сапбраћаја.
Члан 119.
Привремени мпстпви за пешаке

У слушајевима да је немпгуће преусмераваое, или се истим пстварује превище велика дужина
кретаоа пещака, за пптребе премпщћаваоа неравних ппврщина, раскващених или ппврщина са слабпм
нпсивпщћу и искппа у зпни трптпара, кпристе се привремени мпстпви за пещаке.
Привремени мпстпви за пещаке мпрају бити ппгпдни и за кретаое бициклиста, кприснике
инвалидских кплица и слепе пспбе.
Привремени мпстпви за пещаке мпрају задпвпљити следеће карактеристике:
 да ппврщина намеоена за кретаое пещака има минималну щирину пд 1 m,
 да газна ппврщина мпра имати адекватан кпефицијент треоа и не сме имати ппдужне или
пппрешне сппјеве щире пд 10 mm,
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 да за висинску разлику прекп 15 mm имају адекватне прелазне рампе за прелазак пещака са
трптпара на кпнструкцију мпста,
 да рукпхват мпра бити стабилан и на висини пд 1 m,
 да мпра имати хпризпнталну пппуну прпстпра између газне ппврщине и рукпхвата на висини пд
50 cm,
 да на висини пд 15 cm, целпм дужинпм уз ивицу газне ппврщине, у правцу кретаоа пещака, мпра
бити мпнтирана кпнтакт ппврщина за слепе пспбе, са ретрпрефлектујућим материјалпм класе 2 и
щирине 10 cm.

Изглед кпнтакт ппврщине за слепе пспбе (димензије дате у cm)
Укпликп збпг интензитета пещашкпг сапбраћаја ппстпји пптреба, кпристе се привремени мпстпви за
пещаке щири пд 1 m, или вище привремених мпстпва.
За премпщћаваое маоих искппа у зпни трптпара (дп 1 m щирине) мпгу се кпристити шелишне плпше
адекватне дебљине и ппврщине са неппхпдним кпефицијентпм треоа, кпје мпрају са пбе стране налегати
на стабилну ппдлпгу у дужини пд минималнп 20 cm и мпрају имати рукпхвате, пппуне прпстпра између
рукпхвата и газне ппврщине и кпнтакт ппврщине за слепе пспбе на прпписаним висинама.

12. ПРИНЦИПИ ЗАТВАРАОА САПБРАЋАЈА У ЗПНАМА РАДПВА НА ПУТУ
Члан 120.
Затвараое једнпг смера кретаоа впзила у зпнама радпва
За затвараое једнпг смера кретаоа впзила у зпнама радпва кпристи се:
 хпризпнталне запреке и једнпстрана светла уппзпреоа црвене бпје типа СУ-1
 једнпстране вертикалне запреке и једнпстрана светла уппзпреоа жуте бпје типа СУ-1,
 сапбраћајни знак II-4.

Слика 80. Затвараое једнпг смера кретаоа впзила у зпнама радпва на путу
са мпгућнпщћу кприщћеоа пбе сапбраћајне траке за впзила из супрптнпг смера
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Слика 81. Затвараое једнпг смера кретаоа впзила у зпнама радпва на путу
са мпгућнпщћу кприщћеоа једне сапбраћајне траке за впзила из супрптнпг смера
Члан 121.
Забрана кретаоа впзила у зпнама радпва са мпгућнпшћу уласка пдређене категприје впзила
За забрану кретаоа впзила у зпнама радпва са мпгућнпщћу уласка пдређене категприје впзила (дпставних
впзила, впзила станпвника кпји живе у зпни градилищта, впзила градилищта и слишнп) кпристи се:
 хпризпнталне запреке и једнпстрана светла уппзпреоа жуте бпје типа СУ-1,
 једнпстране вертикалне запреке и једнпстрана светла уппзпреоа жуте бпје типа СУ-1,
 сапбраћајни знак II-3,
 дппунска табла са назнашенпм врстпм впзила кпјпј је дппущтен улаз у зпну радпва.
Улаз у зпну радпва дппущтен је самп впзилима кпја ппседују дпзвплу издату пд стране надлежнпг
пргана.

Слика 82. Затвараое сапбраћаја у зпнама радпва на путу
са мпгућнпщћу уласка пдређене категприје впзила
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Члан 122.
Пптпуна забрана кретаоа впзила у зпнама радпва са мпгућнпшћу прпласка самп впзила и
механизације за пптребе градилишта
За пптпуну забрану кретаоа впзила у зпнама радпва са мпгућнпщћу прпласка самп впзила и
механизације за пптребе градилищта кпристи се:
 хпризпнталне запреке ппстављене на пплпвини кплпвпза и једнпстрана светла уппзпреоа црвене
бпје типа СУ-1,
 сапбраћајни знак II-3,
 дппунска табла са назнашенпм врстпм впзила кпјпј је дппущтен улаз у зпну радпва.
Улаз у зпну радпва дппущтен је самп впзилима кпја ппседују дпзвплу издату пд стране извпђаша
радпва. Преппрушује се дпдатнп присуствп пвлащћенпг лица извпђаша радпва.

Слика 83. Пптпунп затвараое сапбраћаја са мпгућнпщћу прпласка
самп впзила и механизације за пптребе градилищта
Члан 123.
Пптпуна забрана кретаоа впзила у зпнама радпва
За пптпуну забрану кретаоа впзила у зпнама радпва кпристи се:
 хпризпнталне запреке ппстављене на целпј щирини кплпвпза и једнпстрана светла уппзпреоа
црвене бпје типа СУ-1,
 сапбраћајни знак II-3,


дппунска табла са назнашенпм врстпм впзила кпјпј је дппущтен улаз у зпну радпва.
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Слика 84. Пптпуна забрана кретаоа впзила у зпнама радпва

13. ПЗНАЧАВАОЕ И ЗАШТИТА ИСКППА
Члан 124.
Зпна радпва у пквиру кпје се врще искппи пбухвата:
 прпстпр искппа,
 прпстпр за манипулацију радних мащина,
 прпстпр за евентуалнп деппнпваое материјала из искппа и
 прпстпр за деппнпваое материјала и ппреме кпји се уграђују у искпп.

Слика 85. Приказ зпне радпва у пквиру кпје се врще искппи
Зпна радпва у пквиру кпје се врще искппи мпра бити такп пграђена да средствп за пграђиваое
спреши упад у искпп пещака у трку.
Зпна радпва у пквиру кпје се врще искппи пграђује се:
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 мпнтажним пплатама,
 мпнтажним жишаним пградама,
 хпризпнталним запрекама.
За ппстављаое мпнтажних жишаних пграда и хпризпнталних запрека кпристе се универзална
ппстпља пдгпварајуће тежине и пдгпварајући адаптери.
За пзнашаваое зпне радпва у пквиру кпје се врще искппи, у нпћним и услпвима слабе виљивпсти,
пбавезнп се кпристе пмницентришна светла уппзпреоа типа СУ-8 ппстављена на средствима за
пграђиваое, на минималнпм пдстпјаоу пд 10 m.

Члан 125.
Варијантна решеоа пграђиваоа зпне радпва у пквиру кпје се врше искппи
У зависнпсти пд дубине искппа кпристе се следећи нашини пграђиваоа зпна радпва:

Слика 86. Пграђиваое зпне радпва пплатпм минималне висине 1,2 m за дубине искппа дп 1,25 m,
пднпснп висине 1,8 m за дубине искппа прекп 1,25 m дубине
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Слика 87. Пграђиваое зпне радпва мпнтажнпм жишанпм пградпм висине 1,2 m
за дубине искппа дп 1,25 m

Слика 88. Пграђиваое зпне радпва мпнтажнпм жишанпм пградпм висине 1,8 m
за дубине искппа прекп 1,25 m
Мпнтажне пплате и мпнтажне жишане пграде мпрају бити пзнашене таблама димензија 100 х 25 cm,
са црвеним и белим ппљима пд ретрпрефлектујућег материјала најмаое класе 2.
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Слика 89. Пграђиваое зпне радпва хпризпнталним запрекама VII-2.1
за дубине искппа дп 0,60 m

Слика 90. Пграђиваое зпне радпва хпризпнталним запрекама VII-2.2
за дубине искппа дп 1,25 m
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Слика 91. Пграђиваое зпне радпва хпризпнталним запрекама VII-2.4
за дубине искппа прекп 1,25 m
Члан 126.
Минимална удаљеоа средстава за пграђиваое пд ивица искппа

Слика 92. Минимална удаљеоа средстава за пграђиваое пд ивица искппа дата у cm
Члан 127.
Забраоена средства за пграђиваое зпне радпва у пквиру кпје се врше искппи
Забраоенп је кприщћеое следећих средства за пграђиваое зпне радпва у пквиру кпје се врще
искппи:
 запрешне траке са металним нпсашима,
 пластишне мреже са металним нпсашима,
 хпризпнталне запреке на металним нпсашима,
 жишане пграде без адекватних универзалних ппстпља.

130/150

ПРИМЕРИ забраоених средства за пграђиваое зпне радпва у пквиру кпје се врще искппи

Слика 93. Запрешне траке са металним нпсашима

Слика 94. Хпризпнталне запреке на металним нпсашима

Слика 95. Пластишне мреже са металним нпсашима

Слика 96. Жишане пграде без универзалних ппстпља
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14.

ПГРАЂИВАОЕ ГРАДИЛИШТА ППРЕД ПУТЕВА
Члан 128.

Адекватнп пграђиваое градилищта ппред путева врщи се ппстављаоем мпнтажних жишаних пграда,
висине 1,8 m, ппстављених на универзалним нпсашима, уз пбавезну дпдатну варијантну упптребу:







привремених пзнака на путу,
делинеатпра,
вертикалних запрека пдгпварајућег усмереоа,
мпнтажних ивишоака,
раздвајајућих пграда и
светала уппзпреоа типа СУ-8 ппстављених на средствима за пграђиваое, или једнпстраних жутих
светала уппзпреоа типа СУ-1 ппстављених на вертикалним запрекама.

У зпни радпва неппхпднп је адекватнпм сапбраћајнпм сигнализацијпм најавити радпве, сужеое
кплпвпза и пгранишити брзину кретаоа впзила у зависнпсти пд препстале щирине кплпвпза намеоене за
кретаое впзила.
Члан 129.
У зависнпсти пд интензитета и врсте сапбраћаја на путу, варијантна рещеоа за адекватнп
пграђиваое градилищта ппред путева су:
ВАРИЈАНТА 1. Упптреба мпнтажних жишаних пграда, висине 1,8 m, ппстављених на универзалним
нпсашима, уз пбавезну упптребу:
 привремених пзнака на путу,
 делинеатпра димензија (щирина х висина) 125,0 х 500 mm ппстављених на жишаним пградама на
удаљенпсти пд 10 m,
 светала уппзпреоа типа СУ-8 ппстављених на средствима за пграђиваое на удаљенпсти пд 10 m.
Слика 97.

ВАРИЈАНТА 2. Упптреба мпнтажних жишаних пграда, висине 1,8 m, ппстављених на универзалним
нпсашима, уз пбавезну упптребу:
 привремених пзнака на путу,
 вертикалних запрека пдгпварајућег усмереоа ппстављених на удаљенпсти дп 10 m,
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 једнпстраних жутих светала уппзпреоа типа СУ-1 ппстављених на свакпј другпј вертикалнпј
запреци.
Слика 98.

ВАРИЈАНТА 3. Упптреба мпнтажних жишаних пграда, висине 1,8 m, ппстављених на универзалним
нпсашима, уз пбавезну упптребу:
 делинеатпра димензија (щирина х висина) 187,5 х 500 mm ппстављених на мпнтажним
ивишоацима на удаљенпсти пд 5 m,
 светала уппзпреоа типа СУ-8 ппстављених на средствима за пграђиваое на удаљенпсти пд 10 m.

Слика 99.
ВАРИЈАНТА 4. Упптреба мпнтажних жишаних пграда, висине 1,8 m, ппстављених на универзалним
нпсашима, уз пбавезну упптребу:
 делинеатпра димензија (щирина х висина) 187,5 х 500 mm ппстављених на мпнтажним
пластишним или металним раздвајајућим пградама на удаљенпсти пд 5 m,
 светала уппзпреоа типа СУ-8 ппстављених на средствима за пграђиваое на удаљенпсти пд 10 m.
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Слика 100.

Слика 101.
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15. ПЗНАЧАВАОЕ СКЕЛА НА ТРПТПАРИМА ППРЕД ПУТЕВА
Члан 102.
Варијантна рещеоа за адекватнп пграђиваое градилищта ппред путева су:
ВАРИЈАНТА 1. Уз пбавезнп пбезбеђеое минималне слпбпдне щирине трптпара
упптребу:

пд 1 m и уз

 ппдужних и пппрешних хпризпнталних запрека типа VII-2.2 ппстављених на универзалним
ппстпљима и висине ппља 10 cm и 25 cm,
 светала уппзпреоа типа СУ-8 ппстављених на средствима за пграђиваое:
 ппдужнп на сваких 10 m и
 симетришнп на сваки метар дужине пппрешних хпризпнталних запрека.

Слика 103.
ВАРИЈАНТА 2. Кретаое пещака крпз ппртал минималне щирине 1,00 m и минималне висине 2,20 m,
пзнашен таблама щирине 10 cm или 25 cm са ретрпрефлектујућим ппљима црвене и беле бпје щирине
20 cm, уз пбавезну упптребу:
 ппдужних табли щирине 10 cm или 25 cm са ретрпрефлектујућим ппљима црвене и беле бпје
щирине 20 cm, ппстављених уз кплпвпз између улазнпг и излазнпг ппртала на висини пд 1,00 m,
 светала уппзпреоа типа СУ-8 симетришнп ппстављених на ппрталима,
 привремених пзнака на путу,
 вертикалних запрека пдгпварајућег усмереоа, са једнпстраним жутим светлима уппзпреоа типа
СУ-1, ппстављених на удаљенпсти дп 10 m.
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Слика 104.
ВАРИЈАНТА 3. Кретаое пещака крпз тунел минималне щирине 1,00 m и минималне висине 2,20 m,
пзнашен таблама щирине 10 cm или 25 cm са ретрпрефлектујућим ппљима црвене и беле бпје щирине
20 cm, уз пбавезну упптребу:
 ппдужних табли щирине 10 cm или 25 cm са ретрпрефлектујућим ппљима црвене и беле бпје
щирине 20 cm, ппстављених уз кплпвпз између улаза и излаза тунела на висини пд 1,00 m,
 светала уппзпреоа типа СУ-8 симетришнп ппстављених на улазу и излазу тунела и на ппдужним
таблама на сваких 10 m,
 делинеатпра димензија (щирина х висина) 125,0 х 500 mm ппстављених на скелскпј кпнструкцији
на висини пд 40 cm дп 60 cm и на сваких 10 m.
Пещашки тунели дужи пд 1,00 m, у нпћним услпвима мпрају имати унутращоу расвету.

Слика 105.

ВАРИЈАНТА 4. Уз пбавезнп пбезбеђеое минималне слпбпдне щирине трптпара пд 1 m и уз
упптребу:
 ппдужних и пппрешних хпризпнталних запрека типа VII-2.3 ппстављених на универзалним
ппстпљима и висине ппља 10 cm и 25 cm,
 светала уппзпреоа типа СУ-8 ппстављених на средствима за пграђиваое:
 ппдужнп на сваких 10 m и
 симетришнп на сваки метар дужине пппрешних хпризпнталних запрека.
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Слика 106.

16. ПЗНАЧАВАОЕ ПРИВРЕМЕНИХ КПНТЕЈНЕРА ЗА ПДЛАГАОЕ ГРАЂЕВИНСКПГ
ПТПАДА
Члан 131.
Забраоенп је ппстављаое кпнтејнера на кплпвпзу и ппврщинама намеоеним за кретаое пещака и
бициклиста.
Привремени кпнтејнери за пдлагаое грађевинскпг птпада мпгу се ппстављати на кплпвпзу на пснпву
сапбраћајнпг прпјекта и претхпднп прибављене сагласнпсти пргана надлежнпг за ппслпве сапбраћаја.
Привремени кпнтејнери за пдлагаое грађевинскпг птпада мпгу се ппстављати на ппврщинама
намеоеним за кретаое пещака и бициклиста самп пп претхпднпј сагласнпсти пргана надлежнпг за
ппслпве сапбраћаја уз услпв пбезбеђеоа минималне слпбпдне щирине на:
 трптпарима пд 1,00 m,
 бициклистишким стазама пд 0,80 m пп смеру впжое,
 кпмбинпваним пещашкп/бициклистишким стазама пд 1,60 m.
Члан 132.
Пзнашаваое привремених кпнтејнера за пдлагаое грађевинскпг птпада ппстављених на ппврщинама
намеоеним за кретаое пещака и бициклиста, у зависнпсти пд интензитета пещашкпг и бициклистишкпг
сапбраћаја и лпкације истих, мпже се врщити на следеће нашине.

137/150

ТИП 1. Пзнашаваое кпнтејнера ретрпрефлектујућим фплијама класе 3, димензија ппља 141 х 564 mm

Слика 107.
ТИП 2. Пзнашаваое кпнтејнера хпризпнталним запрекама VII-2.1, VII-2.2 и VII-2.3 на универзалним
ппстпљима и са једнпстраним жутим светлима уппзпреоа типа СУ-1

Слика 108.
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Слика 109.

Слика 110.
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17. ПЗНАЧАВАОЕ И ЗАШТИТА РАДПВА НА ШАХТПВИМА КПМУНАЛНИХ ПБЈЕКАТА
ВАН КПЛПВПЗА
Члан 134.
Забраоенп је извпђеое радпва на пдржаваоу щахтпва кпмуналних пбјеката на кплпвпзу, без
сапбраћајнпг прпјекта и сагласнпсти надлежнпг пргана за ппслпве сапбраћаја или примене типске щеме за
пзнашаваое зпне радпва из пвпг Технишкпг упутства. Изузетак су радпви на хитним интервенцијама кпји
трају највище 24 сата и кпји се извпде уз примену типске щеме за пзнашаваое зпне радпва из пвпг
Технишкпг упутства.
У зависнпсти пд дубине щахтпва примеоују се следећи типпви защтите:
 ТИП 1. за дубине щахтпва дп 60 cm,
 ТИП 2. за дубине щахтпва пд 60 cm дп 125 cm,
 ТИП 3. за дубине щахтпва прекп 125 cm,
 ТИП 4. уневерзалан за све дубине щахтпва.
Мпнтажне жишане пграде мпрају бити пзнашене таблама димензија 100 х 25 cm, са црвеним и белим
ппљима пд ретрпрефлектујућег материјала класе 2.

ТИП 1. за дубине щахтпва дп 60 cm
Хпризпнтална запрека VII-2.1 са универзалним ппстпљима

Слика 111.
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ТИП 2. за дубине щахтпва пд 60 cm дп 125 cm
Жишана пграда висине 1,2 m са ппстпљима

Слика 112.
ТИП 3. За дубине щахтпва прекп 125 cm
Жишана пграда висине 1,8 m са ппстпљима

Слика 113.
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ТИП 4. Универзалан за све дубине шахтпва
Хпризпнтална запрека VII-2.3 са универзалним ппстпљима

Слика 114.
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18. ПДРЖАВАОЕ, КПНТРПЛА И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗПР САПБРАЋАЈНЕ
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ППРЕМЕ У ЗПНАМА РАДПВА И ПРЕПРЕКА НА ПУТУ
Члан 135.
Пдржаваое
Сапбраћајну сигнализацију и ппрему у зпнама радпва и препрека на путу свe време извпђеоа
радпва, радним и нерадним данима, даоу и нпћу, пдржава у исправнпм стаоу извпђаш радпва.
Дневну кпнтрплу исправнпсти сапбраћајне сигнализације и ппреме у зпнама радпва и препрека на
путу врщи пвлащћенп и струшнп лице извпђаша радпва у складу са следећпм кпнтрплнпм листпм:


Да ли се пд впзаша захтевају кпмпликпвани или непшекивани маневри?



Да ли је дужина и щирина защтитне зпне адекватна?



Да ли су хпризпнталне и вертикалне запреке правилнп ппстављене и на прпписанпм пдстпјаоу?



Да ли сви уређаји задпвпљавају стандарде и спецификацију?



Да ли су сви сапбраћајни знакпви правилнп ппстављени и шитљиви и да ли су прекривени или
уклпоени непптребни сапбраћајни знакпви?



Да ли су уређаји и ппрема за усмераваое и впђеое сапбраћаја шисти и правилнп ппстављени?



Да ли су светла уппзпреоа и батерије за напајаое у исправнпм и пперативнпм стаоу?



Да ли су светла уппзпреоа правилнп ппстављена и усмерена и да ли раде у прпјектпванпм
режиму рада ?



Да ли су привремене защтитне и усмеравајуће мпнтажне пграде и ублаживаши удара правилнп
ппстављени и да ли се пдржавају такп да су пперативни?



Да ли у тпку рада сви радници имају на себи адекватну защтитну пдећу?



Да ли су на крају ппследое смене тпг дана сви сапбраћајни знаци и ппрема ппстављени према
сапбраћајнпм прпјекту или типскпj щеми из пвпг Технишкпг упутства?



Прпверити стаое уређаја за управљаое сапбраћајем (семафпра), напајаое истих и да ли раде у
прпјектпванпм режиму рада.



Изврщити дневну и нпћну впжоу крпз зпну радпва какп би пптенцијални безбеднпсни прпблеми
били упшени (растпјаое знакпва и уређаја, сужеое кплпвпза, защтитна зпна).

Упшене недпстатке у исправнпсти сапбраћајне сигнализације и ппреме у зпнама радпва и препрека
на путу извпђаш радпва је дужан да птклпни пдмах пп евидентираоу истих. Ппдатке п птклаоаоу
недпстатака унпси у грађевински дневник.
Члан 136.
Кпнтрпла и инспекцијски надзпр
Кпнтрплу и инспекцијски надзпр сапбраћајне сигнализације и ппреме у зпнама радпва и препрека на
путу врще:
 пвлащћени надзпрни прган инвеститпра радпва,
 пвлащћени инспектпри министарства надлежнпг за државне путеве I и II реда,
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 пвлащћена лица пргана лпкалне сампуправе надлежнпг за ппщтинске путеве и улице у насељима,
 пвлащћена лица Министарства за унутращое ппслпве Владе Републике Србије.
Лица надлежна за кпнтрплу и инспекцијски надзпр сапбраћајне сигнализације и ппреме у зпнама
радпва и препрека на путу, уписпм у грађевински дневник, писаним дпкументпм (записникпм или
рещеоем), а у хитним слушајевима усменп или телефпнпм, извпђашу радпва налпжиће и утврдити рпк за
птклаоаое упшених недпстатака.

19. ТИПСКЕ ШЕМЕ ЗА ПЗНАЧАВАОЕ ЗПНА РАДПВА И ПРЕПРЕКА НА ПУТУ
Члан 137.
Правилникпм п нашину регулисаоа сапбраћаја на путевима у зпни радпва су дефинисане типске
щеме за пзнашаваое зпна радпва и препрека на путу у зависнпсти пд:
1. типа пута,
2. временске дужине трајаоа и мпбилнпсти радпва на путу
3. режима сапбраћаја и места извпђеоа радпва на путу;
4. дужине зпне радпва.
Типске щеме за пзнашаваое зпна радпва и препрека на путу кап саставни деп пвпг Технишкпг упутства
дати су у ПРИЛПГУ 1.
Преглед врста радпва са припадајућим шемама пзначаваоа зпна радпва
Ред.
Начин пзначаваоа зпне радпва (припадајућа шема)
бр.
Врста радпва
Аутппут
ДП ван насеља
ДП у насељу
1 Местимишнп ппправљаое
A.I.1.б/в (1)
Б.I.7.а/б/в
В.I.7.б/в
кплпвпзне кпнструкције и
A.I.1.б/в (2)
Б.II.7.а/б
В.I.1.б/в (1)
псталих елемената трупа пута
A.I.2.б/в (1)
Б.II.2.а/б
В.I.2.б/в (2)
A.I.1.б/в (3)
Б.III.5.а
В.I.5.а
A.I.2.б/в (3)
В.I.5.а/б (1)
A.I.2.б/в (4)
В.I.5.а/б (2)
A.I.2.б/в (5)
В.I.2.а/б
A.II.1.б (1)
В.I.6.а/б
A.II.2.б
В.I.2/6.б
A.II.1.б (2)
В.I.1.б/в
В.I.2.б/в (1)
В.I.2.б/в (2)
В.I.2.б/в (3)
В.II.1.б (2)
В.II.5.а
В.II.6.а
2 Шищћеое кплпвпза и псталих
A.III.1.б/в (1)
Б.II.7.а/б
Б.II.7.а/б
елемената пута у границама
A.III.1.б/в (2)
Б.III.5.а
Б.III.1.а
земљищнпг (путнпг) ппјаса
A.III.1.б/в (3)
Наппмена: Примеоује
се иста щема кап за
радпве ван насеља
3 Уређеое банкина
A.I.1.б/в (1)
Б.I.7.а/б/в
В.I.7.б/в
A.I.2.б/в (3)
Б.I.1.б/в
В.I.1.б/в (1)
В.I.2.б/в (2)
В.I.5.а/б (2)
В.I.1.б/в
В.II.1.б (1)
В.II.1.б (2)
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4

Уређеое и пшуваое кпсина
насипа, усека и засека

A.I.1.б/в (1)
A.I.2.б/в (3)

Б.I.7.а/б/в
Б.I.1.б/в

5

Шищћеое и уређеое јаркпва,
A.I.1.б/в (1)
ригпла, прппуста и других делпва A.III.1.б/в (2)
система за пдвпдоаваое пута
A.III.1.б/в (3)

Б.I.1.б/в
Б.II.7.а/б
Б.II.2.а/б

6

Ппправка путних пбјеката

A.I.1.б/ (1)
A.I.4.б/в (1)
A.I.4.б/в (2)

Б.I.7.а/б/в
Б.I.1.б/в
Б.I.5.а
Б.I.5.б
Б.I.5.б/в
Б.II.7.а/б
Б.II.2.а/б
Б.II.5.а

7

Ппстављаое, замеоиваое,
дппуоаваое и пбнављаое
сапбраћајне сигнализације

A.II.1.б (1)
A.II.1.б (2)

Б.I.1.б/в
Б.III.5.а

8

Шищћеое сапбраћајне
сигнализације

A.III.1.б/в (1)
A.IV.1.б/в (1)
A.IV.1.б/в (2)
A.IV.1.б/в (3)
Ппстављаое, замеоиваое,
A.I.1.б/в (3)
дппуоаваое и пбнављаое
A.I.2.б/в (5)
ппреме пута и пбјеката и ппреме A.I.8.б/в
за защтиту пута, сапбраћаја и
пкплине

Б.III.5.а

10 Шищћеое ппреме пута и пбјеката A.II.1.б (1)
и ппреме за защтиту пута,
A.II.1.б (2)
сапбраћаја и пкплине
A.III.1.б/в (1)
A.III.1.б/в (2)
A.III.1.б/в (3)
A.IV.1.б/в (1)
A.IV.1.б/в (2)
A.IV.1.б/в (3)
11 Кпщеое траве и уређиваое
A.III.1.б/в (4)
зелених ппврщина на путу и
A.III.1.б/в (5)
земљищнпм (путнпм) ппјасу

Б.III.5.а

9

Б.I.1.б/в
Б.III.5.а

Б.III.5.а

В.I.7.б/в
В.I.1.б/в (1)
В.I.2.б/в (2)
В.I.5.а/б (2)
В.I.1.б/в
В.II.1.б (1)
В.II.1.б (2)
В.I.1.б/в (1)
В.I.2.б/в (2)
В.I.5.а/б (2)
В.I.1.б/в
В.II.1.б (1)
В.II.1.б (2)
В.I.7.б/в
В.I.1.б/в (1)
В.I.2.б/в (2)
В.I.5.а
В.I.5.а/б (1)
В.I.5.а/б (2)
В.I.5.б/в
В.I.1.б/в
В.I.2.б/в (1)
В.I.2.б/в (2)
В.II.1.б (1)
В.II.1.б (2)
В.II.5.а
В.II.5.а/б
В.I.1.б/в (1)
В.I.2.б/в (2)
В.I.1.б/в
В.II.1.б (1)
В.II.1.б (2)
Б.III.1.а
Наппмена: Примеоује
се иста щема кап за
радпве ван насеља
В.I.1.б/в (1)
В.I.2.б/в (2)
В.I.5.а/б (2)
В.I.1.б/в
В.II.1.б (1)
В.II.1.б (2)
В.I.1/6.б
В.I.1/6.а/б
В.II.1.б (1)
В.II.1.б (2)

Б.III.1.а
Наппмена: Примеоује
се иста щема кап за
радпве ван насеља
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12

Шищћеое снега и леда са
кплпвпза државнпг пута и
сапбраћајних ппврщина
аутпбуских стајалищта,
паркиралищта, банкина, ригпла

13 Пбнпва ивишне, пдн. разделне
линије

A.III.1.б/в (1)
A.III.1.б/в (2)
A.III.1.б/в (3)
A.IV.1.б/в (1)
A.IV.1.б/в (2)
A.IV.1.б/в (3)
A.III.1.в (1)
A.III.1.в (2)
A.III.1.в (3)
A.I.1.б/в (1)
A.I.1.б/в (2)
A.I.2.б/в (1)*
A.I.1.б/в (3)
A.I.2.б/в (2) **
A.I.4.б/в (1) ***
A.I.4.б/в (2) ****
A.I.2.б/в (4)*****
A.I.2.б/в (5)
A.I.2.б/в (6)

Б.IV.1.б/в

Б.IV.1.б/в
Наппмена: Примеоује
се иста щема кап за
радпве ван насеља

Б.III.1.б/в (1)
Б.III.1.б/в (2)

Б.III.1.б/в (1)
Б.III.1.б/в (2)
Г.III.1.а/б/в
14 Већи захвати на пбнпви
Б.I.5.б
В.I.5.а
кплпвпзне кпнструкције
Б.I.5.б/в
В.I.5.а/б (1)
(пресвлашеое кплпвпза)
Б.II.5.а
В.I.5.а/б (2)
Б.II.5.а/б
В.I.5.б/в
Б.II.5.б/в
В.I.2.а/б
В.I.2.б/в
В.I.6.а
В.I.2/6.б
В.I.2.б/в (1)
В.I.2.б/в (2)
В.I.2.б/в (3)
В.I.4.б/в (1)
В.I.4.б/в (2)
В.II.5.а
В.II.5.а/б
* самп у слушају када технплпгија извпђеоа радпва захтева затвараое впзне и зауставне траке) и за
дужине градилищта краће пд 1500 m;
** самп у слушају када технплпгија извпђеоа радпва захтева затвараое претицајне и впзне траке) и за
дужине градилищта краће пд 1500 m;
*** на депницама дужим пд 1000 m, у слушају када технплпгија извпђеоа радпва захтева пптпунп
затвараое једне кплпвпзне траке;
**** на депницама дужим пд 1000 m, у слушају када технплпгија извпђеоа радпва захтева пптпунп
затвараое једне кплпвпзне траке, а ппстпји пптреба да се радпви истпвременп извпде и на претицајнпј
траци кплпвпза супрптнпг смера;
**** самп у слушају када технплпгија извпђеоа радпва захтева затвараое две траке и за дужине гра
дилищта краће пд 1500 m;
***** самп у слушају када технплпгија извпђеоа радпва захтева затвараое две траке и за дужине гра
дилищта краће пд 1500 m;
***** самп у слушају када технплпгија извпђеоа радпва захтева затвараое впзне и зауставне траке) и за
дужине градилищта краће пд 1500 m;
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20. ЗАХТЕВ И САГЛАСНПСТ ЗА ИЗМЕНУ САПБРАЋАЈНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НА ЈАВНПМ ПУТУ
ЗБПГ ИЗВПЂЕОА РАДПВА НА ИСТПМ
Члан 138.
Ппстављаое сапбраћајне сигнализације и ппреме у зпни радпва и препрека на путу врщи се
искљушивп на пснпву претхпднп прибављене сагласнпсти пргана надлежнпг за ппслпве сапбраћаја
(надлежнп министарствп Републике Србије за државне путеве, пднпснп надлежни градски или ппщтински
прган за ппщтинске путеве). Инвеститпр радпва или извпђаш радпва пре птппшиоаоа истих дужан је пргану
надлежнпм за ппслпве сапбраћаја дпстави захтев за издаваое сагласнпсти уз навпђеое следећих
ппдатака:
1.
2.
3.
4.
5.

пут на кпме ће се извпдити радпви,
врста радпва,
време ппшетка и заврщетка радпва,
врста типске щеме дата пвим Технишким упутствпм,
ппдаци п сапбраћајнпм прпјекту укпликп се сапбраћајна сигнализација не ппставља према пвпм
Технишкпм упутству.

У слушају да се радпви извпде пп ппсебнпм сапбраћајнпм прпјекту, извпђаш радпва је дужан да уз
захтев из става 1. пвпг шлана дпстави израђени сапбраћајни прпјекат сашиоен у свему у складу са
пдредбама шлана 9. Правилника п сапбраћајнпј сигнализацији ("Службени гласник РС", брпј 134/2014).
Радпви се мпгу заппшети тек пп прибављенпј сагласнпсти и накпн ппстављаоа сапбраћајне
сигнализације и ппреме у зпнама радпва и препрека на путу. Изузетак су радпви на хитним интервенцијама
за кпје се у тпку радпва мпра прибавити сагласнпсти пргана надлежнпг за ппслпве сапбраћаја.
Фпрма и садржај Пбрасца за ппднпщеое захтева пргану надлежнпм за ппслпве сапбраћаја из става
1. пвпг шлана утврђен je Технишким упутствпм.
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ИНВЕСТИТПР/ИЗВПЂАЧ РАДПВА

ПРГАН НАДЛЕЖАН ЗА ППСЛПВЕ САПБРАЋАЈА

Назив:
Адреса:
Местп:
Брпј:
Датум:
На пснпву Шлана 157. и 158. Закпна п безбеднпсти сапбраћаја на путевима ("Службени гласник РС", брпј
41/2009, 53/10 , 101/11 , 32/13 - УС, 55/14) и Шлана 16. Правилника п нашину регулисаоа сапбраћаја на
путевима у зпни радпва ("Сл. гласник РС", брпј 134/2014) ппднпсимп:
ЗАХТЕВ
за измену сапбраћајне регулације на јавнпм путу збпг извпђеоа радпва на истпм
ППДАЦИ П ЈАВНПМ ПУТУ
(На пснпву Шланпва 9, 10 и 11. Технишкпг упутства за пзнашаваое зпна радпва на пдржаваоу државних путева
у Републици Србији)
Депница
Брпј депнице (пп референтнпм систему
ТИП А.
Брпј: Р.С. за државни пут):
Јавни пут - државни пут IА реда
Ппшетак зпне радпва km
Крај зпне радпва km (000+000)
(аутппут)
(000+000)

ТИП Б.
Јавни пут (државни пут IБ и II
реда и ппштински пути) ван
насеља

ТИП В.
Јавни пут (државни пут IБ и II
реда и ппштински пути) у
насељу

Брпј:

Депница
Брпј депнице (пп референтнпм систему
Р.С. за државни пут):
Ппшетак зпне радпва km
Крај зпне радпва km (00+000)
(00+000)

Брпј:

Депница
Брпј депнице (пп референтнпм систему
Р.С. за државни пут):
Ппшетак зпне радпва km
Крај зпне радпва km (00+000)
(00+000)

ТИП Г.
Улице
Назив града/насеља:
Назив улице:
ТИП Д.
Пешачке и бициклистичке стазе у насељу
Назив града/насеља:
Назив улице дуж кпје се пружа
пещашка/бициклистишка стаза:
НАППМЕНА: Пппунити ппдатке самп за пдгпварајући тип пута
ППДАЦИ П ТРАЈАОУ И МПБИЛНПСТИ РАДПВА И РЕЖИМУ САПБРАЋАЈА И МЕСТУ ИЗВПЂЕОА РАДПВА НА
ПУТУ
(На пснпву Шлана 5. 6. 7. и 8. Правилника п нашину регулисаоа сапбраћаја на путевима у зпни радпва)
ТРАЈАОЕ РАДПВА
ППЛПЖАЈ ЗПНЕ РАДПВА
ГРУПА РАДПВА
Пзнаши са "Х" пдгпварајући
ТИП
Пзнаши са "Х" пдгпварајући тип
тип
1.
I.
2.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

II.
III.
IV.

1.

ППДАЦИ П ТЕХНИЧКПЈ ДПКУМЕНТАЦИЈИ НА ПСНПВУ КПЈЕ СЕ ИЗВПДЕ РАДПВИ
Радпви се извпде на пснпву типске шеме за пзначаваое радпва на путу дате Техничким
упутствпм
Навести пзнаку типске щеме из Технишкпг упутства:
Радпви се извпде на пснпву ппсебнпг прпјекта
Ппдаци п прпјектнпј дпкументацији:
Инвеститпр:

Прпјектант:
2.
Назив прпјекта:

Брпј прпјекта:
Датум израде
прпјекта:
ППДАЦИ П ТРАЈАОУ РАДПВА
ПЛАНИРАНИ ППШЕТАК РАДПВА (навести датум):
ПЛАНИРАНИ ЗАВРЩЕТАК РАДПВА (навести датум):
ППДАЦИ П СТРУЧНПМ ЛИЦУ ППДНПСИПЦА ЗАХТЕВА
пвлашћенпм за евентуалну дппуну ппдатака у вези предметнпг захтева
Име и презиме:
Заппслен на раднпм месту:
Кптакт телефпн - стабилни:
Кптакт телефпн - мпбилни:
email адреса:

ЗА ППДНПСИПЦА ЗАХТЕВА

/Функција/
(М.П.)

/Име и презиме/
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ПРИЛПГ 1 - ТИПСКЕ ШЕМЕ ЗА ПЗНАЧАВАОЕ ЗПНА РАДПВА
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Шема A.I.1.б/в (1)
*УЗЗ = Уздужна
заштитна зона [m]

III-17 (Ø=90cm)
0+020.00

Ограничење брзине
[km/h]

30

40

35

50

40

60

60

80

100

100

Једносмеран саобраћај на
претицајној и возној траци сужене
коловозне траке аутопута
•
•
-

III-17 (Ø=90cm)
0+020.00

1 : 10

0+000.00

Jедностране вертикалне
запреке-леве VII-3.2 (25x100cm)
На свакој запреци налази се
светло упозорења СУ-1

20.0m

-

1.05

Бочна заштитна зона=1.05 m

L=500m

II-30(60km/h)(Ø=90cm)

I-19
(A=90cm)

min.0.25

*УЗЗ=40.0m

1 : 10

>6.75 m

•
•

II-45.1
(Ø=90cm)
Сигнална табла за
означавање радова на
путу VII-8
(на радном возилу или
сигналној приколици )
Поставља се на почетку
уздужне заштитне зоне

а )
ењ m
ор 0m
оз 18
уп Ø=
ло ) (
ет У-3
Св (С
-1

min.

•

Jедностране вертикалне
запреке-леве VII-3.2
на растојању од 20 m
На свакој четвртој
запреци налази се
светло упозорења СУ-1

СУ

min.

•

II-30(60km/h)(Ø=90cm)

поновити код градилишта
дужих од 500 m, на средини
градилишта

II-45.1
(Ø=60cm)

3.00 3.25

•
•
•

II-29 (Ø=90cm)

20.0m

поновити код
градилишта дужих од
500 m, на средини
градилишта

Градилиште

II-29 (Ø=90cm)

•
-

Саобраћајна сигнализација се поставља у
случају извођења радова на банкини и/или у
зауставној траци
Попречно обезбеђивање зоне радова:
Почетак зоне радова
Једностране вертикалне запреке-леве VII-3.2,
где се на сваку од пет узастопно постављених
постављају светла упозорења типa СУ-1 или
СУ-3, док се на првој и последњој запреци
поставља знак II-45.1;
Постављају се на почетку зоне сужења, у
односу 1:20;
Сигнална табла за означавање радова на путу,
која се поставља на радно возило (сигналној
приколици), на почетку уздужне заштитне зоне;
Крај зоне радова
Једностране вертикалне запреке-леве VII-3.2,
постављене у односу 1:10;
Уздужно обезбеђивање зоне радова:
Једностране вертикалне запреке-леве VII-3.2;
Постављају се на растојању од 20 m;
На сваку четврту запреку поставља се светло
упозорења СУ-1;
Дужина градилишта је од 100 m до 2000 m
Шема се односи на градилиште дужине 500 m
У подручју сужења постоје две саобраћајне
траке укупне ширине најмање 6.25 m;
Слободна ширина коловоза износи најмање
6.75 m
Минимална ширина саобраћајне траке до
градилишта износи 3.00 m
Удаљеност ивице вертикалне запреке од
ивице градилишта износи 0.50 m
Табеларни преглед саобраћајне
сигнализације и опреме (L=500m):

Дужина стуба
Kласа
Шифра и
носача (m)
ретродимензије
рефлексије Бет.стопа Преносно
(cm)
постоље
Саобраћајна сигнализација:
Симбол

I-5.1 (странице
120cm)
IV-1
(странице
120x30cm)

II-45.1 (Ø=60cm)

I-19 (A=120cm)
Jедностране вертикалне
запреке-леве VII-3.2 (25x100cm)

II-30(60km/h) (Ø=90cm)
0+100.00

2.8

3

4.5

3.7

II-29 (пречника
90cm)
II-30 (пречника
90cm)

3

4.0

3.2

II-30 (пречника
90cm)

3

3.1

2.3

II-45.1 (пречника
60cm)

3

III-17 (пречника
90cm)

3

I-19 (странице
120cm)
IV-1
(странице
120x30cm)

IV-2(600m) (120x30cm)
0+000.00

II-29 (пречника
90cm)

II-30(60km/h) (Ø=90cm)
0+100.00

I-5.1 (A=120cm)

I-5.1 (A=120cm)

IV-1(300m) (120x30cm)
0+600.00

IV-1(300m) (120x30cm)
0+600.00

I-19 (A=120cm)
IV-1(400m)(120x30cm)

II-30(80km/h) (Ø=90cm)
0+500.00

II-30(80km/h) (Ø=90cm)
0+500.00

I-5.1(A=120cm)

I-5.1 (A=120cm)

IV-1(1200m) (120x30cm)
0+1200.00

Зауставна трака 3.0m
банкина

Возна трака 3.75 m

разделна трака
0.50

3.00 3.75 3.75

0.50

IV-1(800m) (120x30cm)
0+800.00

Претицајна трака 3.75 m

II-30(100km/h) (Ø=90cm)
0+700.00

Возна трака 3.75 m

II-30(100km/h) (Ø=90cm)
0+700.00

Претицајна трака 3.75 m

IV-1(600m) (120x30cm)
0+600.00

банкина
Зауставна трака 3.0m

IV-1(600m) (120x30cm)
0+600.00

Светло (Ø=180mm)
упозорења СУ-4
I-19 (A=120cm)

3.6

I-19 (A=120cm)

IV-2(600m) (120x30cm)
0+000.00

I-19 (A=120cm)

3

3.75 3.75 3.00

II-29 (Ø=90cm)
0+400.00

Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)

поставља се на
запреку

3.1

2.3

Количина
(kom)

СУ-1 (пречника
180 mm)

СУ-1

16

VII-3.2
(25x100 cm)

2

38

VII-8
(175x250 cm)

3

1

СУ-4 (пречника
180 mm)

СУ-4

2

Врста
ознаке

Јединица
мере

Количина

неиспрекидана
линија (d=20cm)

m2

230

I-19 (A=120cm)
IV-1(800m) (120x30cm)
0+800.00
Светло (Ø=180mm)
упозорења СУ-4
I-19 (A=120cm)

IV-1(1200m) (120x30cm)
0+1200.00

Ознаке на путу:
Ознака

Шема A.I.1.б/в (2)
*УЗЗ = Уздужна
заштитна зона [m]

III-17 (Ø=90cm)
0+020.00

Ограничење брзине
[km/h]

30

40

35

50

40

60

60

80

100

100

Једносмеран саобраћај на
претицајној и делу возне траке
сужене коловозне траке аутопута

•
•
-

III-17 (Ø=90cm)
0+020.00

-

0+000.00
Jедностране вертикалне
запреке-леве VII-3.2 (25x100cm)
На свакој запреци налази се
светло упозорења СУ-1

-

•
-

20.0m

1 : 10

-

1.05

Бочна заштитна зона=1.05 m

Градилиште

•
•
•
II-29 (Ø=90cm)

L=500m

II-29 (Ø=90cm)
II-30(50km/h)(Ø=90cm)

поновити код
градилишта дужих од
500 m, на средини
градилишта
Jедностране вертикалне
запреке-леве VII-3.2
на растојању од 20 m
На свакој четвртој
запреци налази се
светло упозорења СУ-1

радно возило
I-19
(A=90cm)

20.0m

поновити код
градилишта дужих од
500 m, на средини
градилишта

•

II-30(50km/h)(Ø=90cm)

II-45.1
(Ø=90cm)
Сигнална табла за
означавање радова на
путу VII-8
(на радном возилу или
сигналној приколици )
Поставља се на почетку
уздужне заштитне зоне

min.0.25

а )
ењ m
ор 0m
оз 18
уп Ø=
ло ) (
ет У-3
Св (С
-1

СУ

*УЗЗ=35.0m

II-45.1 (Ø=60cm)

min.

min.

2.75 3.00

1 : 10

>5.75 m

•
•

Дужина стуба
Kласа
Шифра и
носача (m)
ретродимензије
рефлексије Бет.стопа Преносно
(cm)
постоље
Саобраћајна сигнализација:
Симбол

I-19 (странице
120cm)
IV-1/IV-2
(странице
120x30cm)

II-45.1 (Ø=60cm)

I-19 (A=120cm)

I-19 (A=120cm)

IV-2(600m) (120x30cm)
0+000.00

IV-2(600m) (120x30cm)

Jедностране вертикалне запреке-леве VII-3.2 0+000.00
(25x100cm)

II-30(50km/h) (Ø=90cm)
0+100.00

II-30(50km/h) (Ø=90cm)
0+100.00

II-29 (Ø=90cm)

II-29 (Ø=90cm)

II-30(60km/h) (Ø=90cm)
0+300.00

II-30(60km/h) (Ø=90cm)
0+300.00

Светло (Ø=180mm)
упозорења СУ-4
I-19 (A=120cm)

IV-1(1200m) (120x30cm)
0+1200.00

3.00 3.75 3.75

0.50

Зауставна трака 3.0m
банкина

IV-1(800m) (120x30cm)
0+800.00

0.50

II-30(100km/h) (Ø=90cm)
0+700.00

Возна трака 3.75 m

III-304(600m) (100x150cm)
0+600.00

разделна трака

III-304(600m) (100x150cm)
0+600.00

Претицајна трака 3.75 m

II-30(80km/h) (Ø=90cm)
0+500.00

Возна трака 3.75 m

II-30(80km/h) (Ø=90cm)
0+500.00

Претицајна трака 3.75 m

III-304(400m) (100x150cm)
0+400.00

банкина
Зауставна трака 3.0m

III-304(400m) (100x150cm)
0+400.00

I-19 (A=120cm)

•

Саобраћајна сигнализација се поставља у
случају извођења радова на зауставној и
делу возне траке
Попречно обезбеђивање зоне радова:
Почетак зоне радова
Једностране вертикалне запреке-леве VII-3.2,
где се на сваку од пет узастопно постављених
постављају светла упозорења типa СУ-1 или
СУ-3, док се на првој и последњој запреци
поставља знак II-45.1;
Постављају се на почетку зоне сужења, у
односу 1:10;
Сигнална табла за означавање радова на путу,
која се поставља на радно возило (сигналној
приколици), на почетку уздужне заштитне зоне;
Крај зоне радова
Једностране вертикалне запреке-леве VII-3.2,
постављене у односу 1:10;
Уздужно обезбеђивање зоне радова:
Једностране вертикалне запреке-леве VII-3.2;
Постављају се на растојању од 20 m;
На сваку четврту запреку поставља се светло
упозорења СУ-1;
Дужина градилишта је од 100 m до 2000 m
Шема се односи на градилиште дужине 500 m
У подручју сужења постоје две саобраћајне
траке укупне ширине најмање 5.75 m
Слободна ширина коловоза износи најмање
5.75 m
Минимална ширина саобраћајне траке до
градилишта износи 3.00 m
Удаљеност ивице вертикалне запреке од
ивице градилишта износи 0.50 m
Табеларни преглед саобраћајне
сигнализације и опреме (L=500m):

3.75 3.75 3.00

II-30(100km/h) (Ø=90cm)
0+700.00
I-19 (A=120cm)
IV-1(800m) (120x30cm)
0+800.00
Светло (Ø=180mm)
упозорења СУ-4
I-19 (A=120cm)

IV-1(1200m) (120x30cm)
0+1200.00

III-304(400m) (100x150cm)
0+200.00

3

3.6

2.8

II-29 (пречника
90cm)
II-30 (пречника
90cm)

3

4.0

3.2

II-30 (пречника
90cm)

3

3.1

2.3

II-45.1 (пречника
60cm)

3

III-17 (пречника
90cm)

3

III-304
(100x150 cm)

3

поставља се на
запреку

3.1

2.3

2x3.7 2x2.9

Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)

Количина
(kom)

СУ-1 (пречника
180 mm)

СУ-1

16

VII-3.2
(25x100 cm)

2

38

VII-8
(175x250 cm)

3

1

СУ-4 (пречника
180 mm)

СУ-4

2

Врста
ознаке

Јединица
мере

Количина

неиспрекидана
линија (d=20cm)

m2

243

Ознаке на путу:
Ознака

Шема A.I.2.б/в (1)
*УЗЗ = Уздужна
заштитна зона [m]

III-17 (Ø=90cm)
0+020.00

Ограничење брзине
[km/h]

30

40

35

50

40

60

60

80

100

100

III-17 (Ø=90cm)
0+020.00
0+000.00

20.0m

1:3

Jедностране вертикалне
запреке-леве VII-3.2 (25x100cm)
На свакој запреци налази се
светло упозорења СУ-1

1.05

Бочна заштитна зона=1.05 m

L=500m

II-28 (Ø=90cm)
II-30(60km/h) (Ø=90cm)

II-30(60km/h) (Ø=90cm)

поновити код
градилишта дужих од
500 m, на средини
градилишта
Jедностране вертикалне
запреке-леве VII-3.2
на растојању од 20 m
На свакој четвртој
запреци налази се
светло упозорења СУ-1

радно возило
I-19
(A=90cm)

20.0m

поновити код
градилишта дужих од
500 m, на средини
градилишта

Градилиште

II-28 (Ø=90cm)

II-45.1
(Ø=90cm)
Сигнална табла за
означавање радова на
путу VII-8
(на радном возилу или
сигналној приколици )
Поставља се на почетку
уздужне заштитне зоне

*УЗЗ=40.0m

min.

1:1

0

3.00

а )
ењ m
ор 0m
оз 18
уп Ø=
ло ) (
ет -3
Св (СУ
-1
СУ

min.0.25

II-45.1(Ø=60cm)

•

Саобраћајна сигнализација се поставља у
случају извођења радова на зауставној и
возној траци
•
Попречно обезбеђивање зоне радова:
Почетак зоне радова
Једностране вертикалне запреке-леве VII-3.2,
где се на сваку од пет узастопно постављених
постављају светла упозорења типa СУ-1, док
се на првој и последњој запреци поставља знак
II-45.1;
Постављају се на почетку зоне сужења, у
односу 1:10;
Сигнална табла за означавање радова на путу,
која се поставља на радно возило (сигналну
приколицу), на почетку уздужне заштитне зоне;
Крај зоне радова
Једностране вертикалне запреке-леве VII-3.2,
постављене у односу 1:3;
•
Уздужно обезбеђивање зоне радова:
Једностране вертикалне запреке-леве VII-3.2;
Постављају се на растојању од 20 m;
На сваку четврту запреку поставља се светло
упозорења СУ-1;
•
Дужина градилишта је од 100 m до 2000 m
•
Шема се односи на градилиште дужине 500 m
•
У подручју сужења постоји једна саобраћајна
трака ширине најмање 3.00 m
•
Удаљеност ивице вертикалне запреке од
ивице градилишта износи 0.50 m
•
Табеларни преглед саобраћајне
сигнализације и опреме (L=500m):
Дужина стуба
Kласа
Шифра и
носача (m)
Симбол
ретродимензије
рефлексије Бет.стопа Преносно
(cm)
постоље
Саобраћајна сигнализација:
I-5.1 (странице
120cm)
IV-1(странице
120x30cm)

Jедностране вертикалне
запреке-леве VII-3.2(25x100cm)

II-30(60km/h)
0+100.00

II-30(60km/h) (Ø=90cm)
0+100.00

III-79 (100x150cm)
0+200.00

III-79 (100x150cm)
0+200.00

III-79 (100x150cm)
0+400.00

3.6

2.8

3

3.6

2.8

3

4.0

3.2

II-30 (пречника
90cm)

3

3.1

2.3

II-45.1 (пречника
60cm)

3

III-17 (пречника
90cm)

3

III-79
(100x150cm)

3

II-28 (пречника
90cm)

I-19 (A=120cm)

IV-2(600m) (120x30cm)
0+000.00

3

I-19 (странице
120cm)
IV-1/IV-2
(странице
120x30cm)

II-45.1 (Ø=60cm)

I-19 (A=120cm)

IV-2(600m) (120x30cm)
0+000.00

II-30 (пречника
90cm)

III-79 (100x150cm)
0+400.00

II-28 (Ø=90cm)

II-28 (Ø=90cm)

II-30(80km/h) (Ø=90cm)
0+500.00

II-30(80km/h) (Ø=90cm)
0+500.00

IV-1(1200m) (120x30cm)
0+1200.00

Зауставна трака 3.0m
банкина

Возна трака 3.75 m

разделна трака
0.50

Светло (Ø=180mm)
упозорења СУ-4
I-19 (A=120cm)

3.00 3.75 3.75

0.50

IV-1(800m) (120x30cm)
0+800.00

Возна трака 3.75 m

банкина
Зауставна трака 3.0m

II-30(100km/h) (Ø=90cm)
0+700.00

Претицајна трака 3.75 m

I-5.1 (A=120cm)

IV-1(600m) (120x30cm)
0+600.00

Претицајна трака 3.75 m

I-5.1(A=120cm)

I-19 (A=120cm)

Једносмеран саобраћај на
претицајној траци делимично
затворене коловозне траке
аутопута

3.75 3.75 3.00

поставља се на
запреку

3.1

2x3.7 2x2.9

Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)

IV-1(600m) (120x30cm)
0+600.00

2.3

Количина
(kom)

СУ-1 (пречника
180 mm)

СУ-1

15

VII-3.2
(25x100 cm)

2

37

VII-8
(175x250 cm)

3

1

СУ-4 (пречника
180 mm)

СУ-4

2

Врста
ознаке

Јединица
мере

Количина

неиспрекидана
линија (d=20cm)

m2

125

II-30(100km/h) (Ø=90cm)
0+700.00
I-19 (A=120cm)
IV-1(800m) (120x30cm)
0+800.00
Светло (Ø=180mm)
упозорења СУ-4
I-19 (A=120cm)

IV-1(1200m) (120x30cm)
0+1200.00

Ознаке на путу:
Ознака

Једносмеран саобраћај на делу
возне и зауставној траци сужене
коловозне траке аутопута

Шема A.I.1.б/в (3)

•
III-17 (Ø=90cm)
0+020.00

•
-

а
ењ )
ор m
оз m
уп 180
ло =
ет (Ø
Св У-1
С

а
ењ )
ор m
оз m
уп 1 8 0
ло =
ет (Ø
Св У-1
С

III-17 (Ø=90cm)
0+020.00

1:5

1:5

1:5

II-45
(Ø=60cm)

II-45.1
(Ø=60cm)

0+000.00

Jедностране вертикалне
запреке-леве VII-3.2(25x100cm)

-

20.0m

Jедностране вертикалне
запреке-десне VII-3.1
(25x100cm)

-

1.05

Бочна заштитна зона=1.05 m

•
-

II-29 (Ø=90cm)

min.0.25

I-19 (A=120cm)

*УЗЗ=35.0m

Сигнална табла за
означавање радова на
путу VII-8
(на радном возилу или
сигналној приколици )
Поставља се на почетку
уздужне заштитне зоне

II-45.1
(Ø=60cm)
min.

СУ

3.00 2.75

Jедностране вертикалне
запреке-десне VII-3.1
(25x100cm)

•

Дужина стуба
Kласа
Шифра и
носача (m)
ретродимензије
рефлексије Бет.стопа Преносно
(cm)
постоље
Саобраћајна сигнализација:
Симбол

I-19 (странице
120cm)
IV-1/IV-2
(странице
120x30cm)

IV-2(600m) (120x30cm)
0+000.00

3.6

2.8

3

4.0

3.2

II-30 (пречника
90cm)

3

3.1

2.3

II-45 (пречника
60cm)

3

II-45.1 (пречника
60cm)

3

III-17 (пречника
90cm)

3

III-304
(100x150 cm)

3

II-30 (пречника
90cm)

III-304(200m) (100x150cm)
0+200.00

II-29 (Ø=90cm)

3

II-29 (пречника
90cm)

II-30(50km/h) (Ø=90cm)
0+100.00

III-304(200m) (100x150cm)
0+200.00

поставља се на
запреку

II-29 (Ø=90cm)

IV-1(800m) (120x30cm)
0+800.00
Светло (Ø=180mm)
упозорења СУ-4
I-19 (A=120cm)

IV-1(1200m) (120x30cm)
0+1200.00

3.00 3.75 3.75

0.50

II-30(100km/h) (Ø=90cm)
0+700.00

0.50

банкина
Зауставна трака 3.0m

III-304(600m) (100x150cm)
0+600.00

Зауставна трака 3.0m
банкина

II-30(80km/h) (Ø=90cm)
0+500.00

Возна трака 3.75 m

II-30(80km/h) (Ø=90cm)
0+500.00

Претицајна трака 3.75 m

III-304(400m) (100x150cm)
0+400.00

разделна трака

III-304(400m) (100x150cm)
0+400.00

Возна трака 3.75 m

II-30(60km/h) (Ø=90cm)
0+300.00

Претицајна трака 3.75 m

II-30(60km/h) (Ø=90cm)
0+300.00

I-19 (A=120cm)

•

I-19 (A=120cm)
Jедностране вертикалне
запреке-леве VII-3.2(25x100cm)

II-30(50km/h) (Ø=90cm)
0+100.00

•
•
•

II-45.1
(Ø=60cm)

1 : 10

II-45
(Ø=60cm)

а )
ењ m
ор 0m
оз 18
уп Ø=
ло ) (
ет У-3
Св (С
-1

min.

I-19
(A=90cm)

II-45
(Ø=90cm)

СУ

-1
(
Св СУ
ет -3 )
ло (Ø
уп =1
оз 80
ор m
ењ m)
а

IV-2(600m) (120x30cm)
II-45
0+000.00
(Ø=60cm)

радно возило

20.0m

II-30(50km/h)(Ø=90cm)

поновити код
градилишта дужих од
500 m, на средини
градилишта

II-30(50km/h)(Ø=90cm)

поновити код
градилишта дужих од
500 m, на средини
градилишта
Jедностране вертикалне
запреке-десне VII-3.1
на растојању од 20 m
На свакој четвртој
запреци налази се
светло упозорења СУ-1

L=500m

Градилиште

II-29 (Ø=90cm)

Саобраћајна сигнализација се поставља у
случају извођења радова на претицајној
траци
Попречно обезбеђивање зоне радова:
Почетак зоне радова
Једностране вертикалне запреке-десне VII-3.1
и леве VII-3.2, где се на сваку од пет узастопно
постављених постављају светла упозорења
типa СУ-1 или СУ-3, док се на првој и
последњој запреци поставља знак II-45 иII-45.1;
Постављају се на почетку зоне сужења, у
односу 1:10;
Сигнална табла за означавање радова на путу,
која се поставља на радно возило (сигналну
приколицу), на почетку уздужне заштитне зоне;
Крај зоне радова
Једностране вертикалне запреке-десне VII-3.1
и леве VII-3.2, постављене у односу 1:5;
Уздужно обезбеђивање зоне радова:
Једностране вертикалне запреке-леве VII-3.2;
Постављају се на растојању од 20 m;
На сваку четврту запреку поставља се светло
упозорења СУ-1;
Дужина градилишта је од 100 m до 2000 m
Шема се односи на градилиште дужине 500 m
У подручју сужења постојe две саобраћајне
траке укупне ширине најмање 5.75 m
Удаљеност ивице вертикалне запреке од
ивице градилишта износи 0.50 m
Табеларни преглед саобраћајне
сигнализације и опреме (L=500m):

3.75 3.75 3.00

СУ-1 (пречника
180 mm)

СУ-1

15

2

37

СУ-1 (пречника
180 mm)

СУ-1

8

VII-3.2
(25x100 cm)

2

11

VII-8
(175x250 cm)

3

1

СУ-4 (пречника
180 mm)

СУ-4

2

Врста
ознаке

Јединица
мере

Количина

неиспрекидана
линија (d=20cm)

m2

150

I-19 (A=120cm)

IV-1(1200m) (120x30cm)
0+1200.00

Количина
(kom)

VII-3.1
(25x100 cm)

II-30(100km/h) (Ø=90cm)
0+700.00

IV-1(800m) (120x30cm)
0+800.00

2.3

2x3.7 2x2.9

Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)

III-304(600m) (100x150cm)
0+600.00

Светло (Ø=180mm)
упозорења СУ-4
I-19 (A=120cm)

3.1

Ознаке на путу:
Ознака

Једносмеран саобраћај на
зауставној траци делимично
затворене коловозне траке
аутопута

Шема A.I.2.б/в (2)

III-17 (Ø=90cm)
0+020.00

а
ењ )
ор m
оз m
уп 1 8 0
ло =
ет (Ø
Св У-1
С

*УЗЗ = Уздужна
заштитна зона [m]
II-45
(Ø=60cm)

1:

•

III-17 (Ø=90cm)
0+020.00

0+000.00

5

20.0m

Jедностране вертикалне
запреке-десне VII-3.1
(25x100cm)

Ограничење брзине
[km/h]

30

40

35

50

40

60

60

80

100

100

•
-

-

-

1.05

Бочна заштитна зона=1.05 m

II-28 (Ø=90cm)

min.0.25

3)
У- )
(С m
-1 80m
СУ =1
(Ø
1:

I-19
(A=90cm)

II-45
(Ø=90cm)

min.

*УЗЗ=35.0m

3.00

II-45
(Ø=60cm)

радно возило

20.0m

поновити код
градилишта дужих од
500 m, на средини
градилишта
Jедностране вертикалне
запреке-десне VII-3.1 (25x100cm)

поновити код
градилишта дужих од
500 m, на средини
градилишта
Jедностране вертикалне
запреке-десне VII-3.1
на растојању од 20 m
На свакој четвртој
запреци налази се светло
упозорења СУ-1

L=500m

II-30(50km/h)(Ø=90cm)

•
-

II-30(50km/h)(Ø=90cm)

Градилиште

II-28 (Ø=90cm)

I-19 (A=120cm)

Сигнална табла за
означавање радова на
путу VII-8
(на радном возилу или
сигналној приколици )
Поставља се на почетку
уздужне заштитне зоне

IV-2(600m) (120x30cm)
0+050.00

5

•
•
•
•
•

Саобраћајна сигнализација се поставља у
случају извођења радова на претицајној и
возној траци
Попречно обезбеђивање зоне радова:
Почетак зоне радова
Затварање претицајне траке:
Једностране вертикалне запреке-десне VII-3.1,
где се на прву поставља знак II-45, на
преостале три светло упозорења типa СУ-1;
Затварање возне траке:
Једностране вертикалне запреке-десне VII-3.1,
где се на прву поставља знак II-45, на
преостале три светло упозорења типa СУ-1;
Сигнална табла за означавање радова на путу,
која се поставља на радно возило (сигналну
приколицу), на почетку уздужне заштитне зоне;
Крај зоне радова
Једностране вертикалне запреке-десне VII-3.1
са СУ-1, постављене у односу 1:5;
Уздужно обезбеђивање зоне радова:
Једностране вертикалне запреке-десне VII-3.1;
Постављају се на растојању од 20 m;
На сваку четврту запреку поставља се светло
упозорења СУ-1;
Дужина градилишта је max 1500 m
Шема се односи на градилиште дужине 500 m
У подручју сужења постоји једна трака
ширине min 3.00 m
Удаљеност ивице вертикалне запреке од
ивице градилишта износи 0.50 m
Табеларни преглед саобраћајне
сигнализације и опреме (L=500m):

Дужина стуба
Kласа
Шифра и
носача (m)
ретродимензије
рефлексије Бет.стопа Преносно
(cm)
постоље
Саобраћајна сигнализација:
Симбол

I-5.2 (странице
120cm)
IV-1 (странице
120x30cm)
I-19 (странице
120cm)
IV-1/IV-2
(странице
120x30cm)

0+000.00

II-30(50km/h) (Ø=90cm)
0+100.00

а
ењ
ор m)
оз
уп 80m
ло 1
ет Ø=
св -1 (
СУ

Jедностране вертикалне
запреке-десне VII-3.1

II-30(50km/h)(Ø=90cm)
0+100.00

3.6

2.8

3

3.6

2.8

3

4.0

3.2

II-30 (пречника
90cm)

3

3.1

2.3

II-45 и II-45.1
(пречника
60cm)

3

III-17 (пречника
90cm)

3

III-79
(100x150cm)

3

II-28 (пречника
90cm)
II-30 (пречника
90cm)

II-45
(Ø=60cm)

1:

3

III-79 (100x150cm)

5

II-30(60km/h) (Ø=90cm)
0+150.00

II-30(60km/h) (Ø=90cm)
0+150.00

0+000.00

III-79 (100x150cm)
0+200.00

III-79 (100x150cm)
0+200.00

III-79 (100x150cm)
0+400.00

IV-1(800m) (120x30cm)
0+800.00

3.00 3.75 3.75

0.50

I-19 (A=120cm)

Зауставна трака 3.0m
банкина

Возна трака 3.75 m

Претицајна трака 3.75 m

разделна трака

II-30(100km/h) (Ø=90cm)
0+700.00

0.50

0+600.00

Возна трака 3.75 m

II-30(80km/h) (Ø=90cm)

Претицајна трака 3.75 m

II-30(80km/h) (Ø=90cm)
банкина
Зауставна трака 3.0m

II-28 (Ø=90cm)

IV-1 (120x30cm)

3.75 3.75 3.00

3.1

2.3

2x3.7 2x2.9

Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)

III-79 (100x150cm)
0+400.00

II-28 (Ø=90cm)

0+500.00
I-5.2 (A=120cm)

поставља се на
запреку

Количина
(kom)

СУ-1 (пречника
180 mm)

СУ-1

16

VII-3.1
(25x100 cm)

2

47

VII-8
(175x250 cm)

3

1

СУ-4 (пречника
180 mm)

СУ-4

2

Врста
ознаке

Јединица
мере

Количина

неиспрекидана
линија (d=20cm)

m2

150

0+500.00
I-5.2 (A=120cm)
IV-1 (120x30cm)

0+600.00
II-30(100km/h) (Ø=90cm)
0+700.00

Ознаке на путу:

I-19 (Ø=90cm) (A=120cm)
IV-1(800m)(120x30cm)
0+800.00

Светло (Ø=180mm)
упозорења СУ-4
I-19 (A=120cm)

IV-1(1200m)(120x30cm)
0+1200.00

Ознака

Преусмерење једносмерног
саобраћаја са затворене
коловозне траке аутопута на
двосмеран саобраћај друге
коловозне траке аутопута
(у претицајну траку)

Шема A.I.4.б/в (1)

II-28 (Ø=90cm)
II-30(60km/h)(Ø=90cm)

Градилиште

Бочна заштитна зона= 0.85m

I-23 (A=120cm)

0.85

II-28 (Ø=90cm)
min.

3.00

0+000.00

*УЗЗ=40.0m

4.25

0+000.

00

IV-2(1000m) (90x25cm)
0+050.00

I-19
(A=90cm)

II-45.1
(Ø=90cm)
Сигнална табла за
означавање радова на
путу VII-8
(на радном возилу или
сигналној приколици )
Поставља се на почетку
уздужне заштитне зоне

а

0
не x1
ал 25
ик 1(
рт 3.
ве VIIе
ан не
тр ес
ос -д
дн еке
Jе пр
за

3
У-

С
(Ø
)
m
m
80
=1

II-45
(Ø=60cm)

0
3.5

0c

-

-

II-45.1 (Ø=60cm)

)
m

II-45.1
(Ø=60cm)

18

1(
Ø=

1

СУ
-

20.0m

II-30(60km/h)(Ø=90cm)

:1
0

Jедностране вертикалне
запреке-леве VII-3.2 (25x100cm)

-

0m 0+020.00
m)

III-17 (Ø=90cm)

1:

10

III-80(200m) (100x150cm)
0+200.00

Jедностране вертикалне
запреке-десне VII-3.1(25x100cm)

II-28 (Ø=90cm)

II-30(60km/h) (Ø=90cm)
0+300.00

II-30(60km/h)(Ø=90cm)
0+300.00

III-79(400m) (100x150cm)
0+400.00

III-79(400m) (100x150cm)
0+400.00

II-30(80km/h) (Ø=90cm)
0+500.00

IV-1(1200m) (120x30cm)
0+1200.00

Зауставна трака 3.0m
банкина

I-5.2 (A=120cm)
Возна трака 3.75 m

Претицајна трака 3.75 m

разделна трака
0.50

Возна трака 3.75 m

3.00 3.75 3.75

0.50

Светло (Ø=180mm)
упозорења СУ-4
I-19 (A=120cm)

банкина
Зауставна трака 3.0m

IV-1(800m) (120x30cm)
0+800.00

Претицајна трака 3.75 m

II-30(80km/h) (Ø=90cm)
0+500.00

I-5.2 (A=120cm)

3.75 3.75 3.00

Наилазни
смер

IV-1(600m) (120x30cm)
0+600.00
II-30(100km/h) (Ø=90cm)
0+700.00
I-19 (A=120cm)
IV-1(800m) (120x30cm)
0+800.00
Светло (Ø=180mm)
упозорења СУ-4
I-19 (A=120cm)

IV-1(1200m) (120x30cm)
0+1200.00

Саобраћајна сигнализација се поставља у
случају потпуног затварања једне коловозне
траке аутопута
Попречно обезбеђивање зоне радова:
Почетак зоне радова
Затварање претицајне траке
Једностране вертикалне запреке-десне VII-3.1,
где се на сваку од пет узастопно постављених
постављају светла упозорења типa СУ-1 или
СУ-3, док се на првој запреци поставља знак
II-45; Постављају се на почетку зоне сужења, у
односу 1:10;
Једностране вертикалне запреке-десне VII-3.1,
постављају се континуално, у подручју сужења,
на растојању од 20m; на свакој другој поставља
се СУ-1;
Затварање зауставне траке
Једностране вертикалне запреке-леве VII-3.2,
на прву се поставља знак II-45.1, а на
преостале три светло упозорења СУ-1;
постављају се у односу 1:10;
Једностране вертикалне запреке-леве
VII-3.2, постављају се континуално, у подручју
сужења, на растојању од 20m; на свакој другој
поставља се СУ-1;
Преусмерeње на супротну траку
Каналисање саобраћајног тока врши се помоћу
једностраних вертикалних запрека, на којима је
(на свакој од 10 узастопно постављених)
инсталирано светло упозорења СУ-3
(комплет 9+1),које ради у континуалном
режиму;
Сигнална табла за означавање радова на путу,
која се поставља на радно возило (сигналну
приколицу), на почетку уздужне заштитне зоне;
Двосмерни саобраћај на супротној коловозној
траци води се обележавањем уздужне пуне
линије ширине 20 cm;
Саобраћај из супротног смера одвија се на
возној и зауставној траци делимично сужене
коловозне траке аутопута (затвара се
претицајна трака), укупне ширине min 5.75m;
Дужина каналисања саобраћајног тока са
једне коловозне траке аутопута на другу
износи min 135m;
*УЗЗ = Уздужна
заштитна зона [m]

III-304(200m) (100x150cm)
0+200.00

II-28 (Ø=90cm)

I-19 (A=120cm)

•

II-30(60km/h) (Ø=90cm)
0+100.00

0+000.00

III-79(200m) (100x150cm)
0+200.00

II-30(100km/h)(Ø=90cm)
0+700.00

-

II-45
(Ø=60cm)

IV-1(600m) (120x30cm)
0+600.00

-

-1 m)
СУ 80m
=1

20.0m

II-28 (Ø=90cm)

-

(Ø

Jедностране
вертикалне
запреке-десне VII-3.1
Св
ет
(25x100cm)
л
СУ о у
На
свакој другој
-1 поз
(С ор запреци налази се
У- ењ светло упозорења СУ-1
3)
(Ø а
=1
80
mm
)

min 135m

0+000.00

Jедностране вертикалне
запреке-леве VII-3.2
(25x100cm)
На свакој другој запреци
налази се СУ-1

Jедностране вертикалне
запреке-леве VII-3.2 (25x100cm)

0+000.00

Jедностране
вертикалне
запреке-десне VII-3.1
(25x100cm)

min.

•
-

ењ
ор
оз )
уп 9+1
о
тл ет
ве пл
С ом
(к

Jедностране
вертикалне
запреке-десне VII-3.1
(25x100cm)
-3 )
СУ m
а 80m
ењ 1
ор Ø=
оз ) (
уп 9+1
ло т
ет ле
Св омп
(к

min.

2.75 3.00

•

поновити на
средини
градилишта
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Ограничење брзине
[km/h]

30

40

35

50

40

60

60

80

100

100

Преусмерење саобраћаја из
наилазног смера у претицајну
траку коловоза супротног смера

Шема A.I.4.б/в (1)

IV-1(1200m) (120x30cm)
0+1200.00

-

IV-1(1200m) (120x30cm)
0+1200.00

I-19 (A=120cm)

I-19 (A=120cm)
Светло (Ø=180mm)
упозорења СУ-4

Светло (Ø=180mm)
упозорења СУ-4

IV-1(800m) (120x30cm)
0+800.00

IV-1(800m) (120x30cm)
0+800.00
I-19 (A=120cm)

•
•

I-19 (A=120cm)

II-30(100km/h) (Ø=90cm)
0+700.00

•
•

Крај зоне радова
Преусмерење саобраћаја из супротне траке
у траку наилазног смера и успостављање
нормалног режима саобраћаја
Каналисање саобраћајног тока врши се помоћу
једностраних вертикалних запрека, на којима је
(на свакој од 10 узастопно постављених)
инсталирано светло упозорења СУ-3
(комплет9+1), које ради у континуалном
режиму;
Дужина градилишта је min 1000 m
У подручју сужења постоји једна саобраћајна
трака за кретање саобраћаја из наилазног
смера, ширине минимално 3.00m
Слободна ширина коловоза износи min 4.25m
Табеларни преглед саобраћајне
сигнализације и опреме (за све дужине
градилишта):

II-30(100km/h) (Ø=90cm)
0+700.00

IV-1(600m)
0+600.00

IV-1(600m)
0+600.00

I-5.2

Дужина стуба
Kласа
Шифра и
носача (m)
ретродимензије
рефлексије Бет.стопа Преносно
(cm)
постоље
Саобраћајна сигнализација:

I-5.2 (A=120cm)

II-30(80km/h) (Ø=90cm)
0+500.00

Симбол

II-30(80km/h) (Ø=90cm)
0+500.00

III-79(400m) (100x150cm)
0+400.00

I-5.2 (странице
120cm)

3

3.6

2.8

3

3.6

2.8

3

4.5*

3.7*

3

4.0

3.2

II-28 (пречника
90cm)

3

3.1

2.3

II-30 (пречника
90cm)

3

3.1

2.3

II-45 и II-45.1
(пречника
60cm)

3

III-17 (пречника
90cm)

3

III-79
(100x150cm)

3

2x3.7 2x2.9

III-80
(100x150cm)

3

2x3.7 2x2.9

III-79(400m) (100x150cm)
0+400.00

IV-1
(странице
120x30cm)

II-30(60km/h)(Ø=90cm)
0+300.00

I-19 (странице
120cm)
IV-1/IV-2
(странице
120x30cm)

II-30(60km/h)(Ø=90cm)
0+300.00

II-28 (Ø=90cm)

I-23 (странице
120cm)

II-28 (Ø=90cm)

III-79(200m) (100x150cm)
0+200.00

III-304(200m) (100x150cm)
0+200.00

II-28 (пречника
90cm)

II-30(60km/h) (Ø=90cm)
0+100.00

II-30 (пречника
90cm)

II-30(60km/h) (Ø=90cm)
0+100.00
0+000.00

Jедностране вертикалне
запреке-десне VII-3.1

1:

Jедностране вертикалне
запреке-десне VII-3.1 на
растојању од 20 m
На свакој четвртој запреци
налази сe СУ-1

10

II-45
(Ø=60cm)

ом
(к

1)
- 3 4+
СУ ет
пл

(Ø

С
(к вет
ом л
пл о у
ет по
9+ зор
1) ењ
/С а
У- СУ
1 -3

(Ø

0+000.00

3
УС
а -1
ењ У
ор / С
оз )
уп 9+1
о
тл ет
ве пл
С ом
к
(

3.50

(>3.0

(Ø
=1
80
m

=1
80

m

)

m

m

)

III-17 (Ø=90cm)
0+020.00

min 135m

)

m

20.0

=1
80
m

III-17 (Ø=90cm)
0+020.00

0)

СУ-1 (пречника
180 mm)

Jедностране вертикалне
запреке-леве VII-3.2 (25x100cm)

0+000.00

I-23 (A=120cm)
0.85
min.

min.

Градилиште

II-28 (Ø=90cm)
min.

2.75 3.00 3.00

III-80(100m) (100x150cm)
0+200.00

Количина
(kom)

СУ-1

22

2

63

СУ-1 (пречника
180 mm)

СУ-1

6

VII-3.2
(25x100 cm)

2

30

VII-8
(175x250 cm)

3

1

IV-2(1000m) (90x25cm)
0+050.00
Бочна заштитна зона= 0.85m

2.3

VII-3.1
(25x100 cm)

20.0

II-45
(Ø=60cm)

3.1

Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)

II-45.1
(Ø=60cm)

Jедностране вертикалне
запреке-десне VII-3.1 (25x100cm)

поставља се на
запреку

СУ-3 (пречника
180 mm)
СУ-3 (пречника
180 mm)
СУ-4 (пречника
180 mm)

СУ-3
СУ-4

2

Врста
ознаке

Јединица
мере

Количина

неиспрекидана
линија (d=20cm)

m2

320

СУ-3

Ознаке на путу:

* поставља се на једном стубу са II-28 и IV-2
Наилазни
смер
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Ознака

Преусмерење једносмерног
саобраћаја са затворене
коловозне траке аутопута на
двосмеран саобраћај друге
коловозне траке аутопута
(у возну траку)

Шема A.I.4.б/в (2)

II-28 (Ø=90cm)

•

Градилиште

I-23 (A=120cm)

Бочна заштитна зона= 1.05m
1.05
min.

о
(к

I-19
(A=90cm)

)
m

*УЗЗ=40.0m

II-45.1
(Ø=90cm)
Сигнална табла за означавање
радова на путу VII-8
(на радном возилу или сигналној
приколици )
Поставља се на почетку уздужне
заштитне зоне

)

m

m

80

II-45
(Ø=60cm)

)
m
0c

0
3.5 0)
.0
(>3

II-30(60km/h)(Ø=90cm)

-1

=1

(Ø

0+000.00

III-17 (Ø=90cm)
0+020.00
20.0m

Jедностране вертикалне
запреке-леве VII-3.2
(25x100cm)
II-28 (Ø=90cm)

0+000.00

СУ

-

-

-

80
m

m
)

Jедностране вертикалне
запреке-десне VII-3.1 (25x100cm)
Jедностране вертикалне
запреке-десне VII-3.1
(25x100cm)
На свакој другој запреци
С
налази се светло
(Ø У-1
=1 (С упозорења СУ-1
80 Уm 3)
m
1
:1
)
0

-

II-45.1
(Ø=60cm)

Jедностране вертикалне
запреке-леве VII-3.2 (25x100cm)
На свакој другој запреци налази
се светло упозорења СУ-1

m
80

=1
) (Ø
-3 9+1
СУ ет
л
мп

=1
Ø

0.00

•
-

о
(к

)(

Jедностране вертикалне
запреке-десне VII-3.1
(25x100cm)

-3 9+1
СУ ет
л
мп

0
не x1
ал 25
ик 1(
рт 3.
ве VIIе
ан не
тр ес
ос - д
дн еке
Jе пр
за

Jедностране вертикалне
запреке-десне VII-3.1
(25x100cm)

(Ø=90cm)

IV-2(1000m)
0+050.00 (90x25cm)

min.

3.00 3.00

0+00

радно возило

II-28 (Ø=90cm)

min 135m

Градилиште

II-30(60km/h)(Ø=90cm)

поновити на средини
градилишта

1

СУ
-3
( (ко
Ø
=1 мпл
80 ет
mm 9+
) 1)

20.0m

II-45.1
(Ø=60cm)
0

:1

-

Jедностране вертикалне
запреке-леве VII-3.2 (25x100cm)

-

II-45
(Ø=60cm)

0+000.00

II-30(60km/h) (Ø=90cm)
0+100.00

II-30(60km/h)(Ø=90cm)
0+300.00

III-79(400m) (100x150cm)
0+400.00

III-79(400m) (100x150cm)
0+400.00

II-30(80km/h) (Ø=90cm)
0+500.00

II-30(80km/h) (Ø=90cm)
0+500.00

Зауставна трака 3.0m
банкина

Возна трака 3.75 m

Претицајна трака 3.75 m

0.50

разделна трака

Возна трака 3.75 m

3.00 3.75 3.75

0.50

Светло (Ø=180mm)
упозорења СУ-4

Претицајна трака 3.75 m

IV-1(800m) (120x30cm)
0+800.00

I-5.2 (A=120cm)
банкина
Зауставна трака 3.0m

I-5.2 (A=120cm)

I-19 (A=120cm)

3.75 3.75 3.00

I-19 (A=120cm)
IV-1(1200m) (120x30cm)
0+1200.00

*УЗЗ = Уздужна
заштитна зона [m]

II-28 (Ø=90cm)

II-30(60km/h)(Ø=90cm)
0+300.00

II-30(100km/h) (Ø=90cm)
0+700.00

•

II-30(60km/h) (Ø=90cm)
0+100.00

III-79(200m) (100x150cm)
0+200.00

III-79(200m) (100x150cm)
0+200.00
II-28 (Ø=90cm)

IV-1(600m)
0+600.00

-

III-80(100m) (100x150cm)
0+200.00

Наилазни
смер

IV-1(600m)
0+600.00
II-30(100km/h) (Ø=90cm)
0+700.00
I-19 (A=120cm)
IV-1(800m) (120x30cm)
0+800.00
Светло (Ø=180mm)
упозорења СУ-4
I-19 (A=120cm)

IV-1(1200m) (120x30cm)
0+1200.00

Саобраћајна сигнализација се поставља у
случају потпуног затварања коловозне траке
наилазног смера и истовременог извођења
радова на претицајној траци коловоза
супротног смера
Попречно обезбеђивање зоне радова:
Почетак зоне радова
Затварање претицајне траке
Једностране вертикалне запреке-десне VII-3.1,
где се на сваку од пет узастопно постављених
постављају светла упозорења типa СУ-1 или
СУ-3, док се на првој запреци поставља знак
II-45; Постављају се на почетку зоне сужења, у
односу 1:10;
Једностране вертикалне запреке-десне VII-3.1,
постављају се континуално, у подручју сужења,
на растојању од 20m; на свакој другој поставља
се СУ-1;
Затварање зауставне траке
Једностране вертикалне запреке-леве VII-3.2,
на прву се поставља знак II-45.1, а на
преостале три светло упозорења СУ-1;
постављају се у односу 1:10;
Једностране вертикалне запреке-леве
VII-3.2, постављају се континуално, у подручју
сужења, на растојању од 20m; на свакој другој
поставља се СУ-1;
Преусмерeње на супротну траку
Каналисање саобраћајног тока врши се помоћу
једностраних вертикалних запрека, на којима је
(на свакој од 10 узастопно постављених)
инсталирано светло упозорења СУ-3
(комплет9+1),које ради у континуалном режиму;
Сигнална табла за означавање радова на путу,
која се поставља на радно возило (сигналну
приколицу), на почетку уздужне заштитне зоне;
Двосмерни саобраћај на супротној коловозној
траци каналисан је вертикалним запрекама, у
потребној дужини, као и обележавањем
уздужне пуне линије;
Саобраћај из супротног смера одвија се на
зауставној траци делимично сужене коловозне
траке аутопута (затвара се возна и претицајна),
min ширине 3.00m;
Дужина каналисања саобраћајног тока са
једне коловозне траке аутопута на другу
износи min 135m;
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Ограничење брзине
[km/h]

30

40

35

50

40

60

60

80

100

100

Преусмерење саобраћаја из
наилазног смера у возну траку
коловоза супротног смера

Шема A.I.4.б/в (2)

-

IV-1(1200m) (120x30cm)
0+1200.00

-

IV-1(1200m) (120x30cm)
0+1200.00
Светло упозорења
СУ-4 (Ø=180mm)
I-19 (A=120cm)

Светло упозорења
СУ-4 (Ø=180mm)
I-19 (A=120cm)

IV-1(800m) (120x30cm)
0+800.00

IV-1(800m) (120x30cm)
0+800.00
I-19 (A=120cm)

•
•

I-19 (A=120cm)

II-30(100km/h) (Ø=90cm)
0+700.00

•

Крај зоне радова
Преусмерење саобраћаја из супротне траке
у траку наилазног смера и успостављање
нормалног режима саобраћаја
Каналисање саобраћајног тока врши се помоћу
једностраних вертикалних запрека, на којима је
(на свакој од 10 узастопно постављених)
инсталирано светло упозорења СУ-3
(комплет9+1), које ради у континуалном
режиму;
Дужина градилишта је min 1000 m
У подручју сужења постоји једна саобраћајна
трака за кретање саобраћаја из наилазног
смера, ширине минимално 3.00m
Табеларни преглед саобраћајне
сигнализације и опреме (за све дужине
градилишта):

II-30(100km/h) (Ø=90cm)
0+700.00

IV-1(600m)
0+600.00

IV-1(600m)
0+600.00

I-5.2 (A=120cm)

I-5.2 (A=120cm)

II-30(80km/h) (Ø=90cm)
0+500.00

Дужина стуба
Kласа
Шифра и
носача (m)
ретродимензије
рефлексије Бет.стопа Преносно
(cm)
постоље
Саобраћајна сигнализација:

II-30(80km/h) (Ø=90cm)
0+500.00

Симбол

III-79(400m) (100x150cm)
0+400.00

I-5.2 (странице
120cm)

3

3.6

2.8

3

3.6

2.8

3

4.5*

3.7*

3

4.0

3.2

II-28 (пречника
90cm)

3

3.1

2.3

II-30 (пречника
90cm)

3

3.1

2.3

II-45 и II-45.1
(пречника
60cm)

3

III-17 (пречника
90cm)

3

III-79
(100x150cm)

3

2x3.7 2x2.9

III-80
(100x150cm)

3

2x3.7 2x2.9

IV-1
(странице
120x30cm)

III-79(400m) (100x150cm)
0+400.00

II-30(60km/h)(Ø=90cm)
0+300.00

I-19 (странице
120cm)
IV-1/IV-2
(странице
120x30cm)

II-30(60km/h)(Ø=90cm)
0+300.00

II-28 (Ø=90cm)

II-28 (Ø=90cm)

III-79(200m) (100x150cm)
0+200.00

I-23 (странице
120cm)
II-28 (пречника
90cm)

III-304(200m) (100x150cm)
0+200.00

II-30(50km/h) (Ø=90cm)
0+100.00

II-30 (пречника
90cm)

II-30(50km/h) (Ø=90cm)
0+100.00
0+000.00
III-79 (100x150cm)

II-45
(Ø=60cm)
Jедностране вертикалне
запреке-десне VII-3.1 (25x100cm)

m
m
80

(Ø
=1

Jедностране вертикалне
запреке-леве VII-3.2 (25x100cm)

)

III-17 (Ø=90cm)
0+020.00

min 135 m

3)
У- )
(С mm
1
0
- 8
СУ =1
(Ø

Jедностране вертикалне
запреке-десне VII-3.1

III-17 (Ø=90cm)
0+020.00

С
(к вет
ом л
пл о у
ет по
9+ зор
1) ењ
/С а
У- СУ
1 -3

0+000.00

СУ-1 (пречника
180 mm)

0+000.00
II-45.1
(Ø=60cm)

(

-1 m)
СУ 80m
1
Ø=

II-45
(Ø=60cm)

20.0

IV-2(1000m)(90x25cm)
0+050.00

Градилиште

5

II-28 (Ø=90cm)

Градилиште

1:

III-80(100m) (100x150cm)
0+200.00

Jедностране вертикалне
запреке-десне VII-3.1 (25x100cm)

I-23 (A=120cm)
min.

3.00

Jедностране вертикалне
запреке-десне VII-3.1 (25x100cm)

min.

3.00

* поставља се на једном стубу са II-28 и IV-2
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2.3

Количина
(kom)

СУ-1

18

VII-3.1
(25x100 cm)

2

73

СУ-1 (пречника
180 mm)

СУ-1

6

VII-3.2
(25x100 cm)

2

30

VII-8
(175x250 cm)

3

1

СУ-3 (пречника
180 mm)
СУ-4 (пречника
180 mm)

СУ-3
СУ-4

2

Врста
ознаке

Јединица
мере

Количина

неиспрекидана
линија (d=20cm)

m2

320

Ознаке на путу:
Ознака

Наилазни
смер

3.1

Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)

3.5
(>3.0 0
0)

II-45
(Ø=60cm)

поставља се на
запреку

Шема A.I.8.б/в
*УЗЗ = Уздужна
заштитна зона [m]

III-17 (Ø=90cm)
0+020.00

Ограничење брзине
[km/h]

30

40

35

50

40

60

60

80

100

100

•
•
•

II-29 (Ø=90cm)

II-30(50km/h)

II-30(50km/h)

(Ø=90cm)

20.0m

(Ø=90cm)
поновити код
градилишта
дужих од 500 m,
на средини
градилишта

min.0.25

L=500m

Градилиште

Jедностране вертикалне
запреке-десне VII-3.1
на растојању од 20 m
На свакој четвртој запреци
налази се светло упозорења СУ-1

min.

min.

3.00

2.75

•
-

•
-

0+000.00

поновити код
градилишта
дужих од 500 m
на средини
градилишта

•

-

III-17 (Ø=90cm)
0+020.00

II-29 (Ø=90cm)

Једносмеран саобраћај на делу
возне и у зауставној траци сужене
коловозне траке аутопута

•
радно возило
I-19
(A=90cm)

II-45
(Ø=90cm)

•

Саобраћајна сигнализација се поставља у
случају извођења радова у разделном острву
Попречно обезбеђивање зоне радова:
Почетак зоне радова
Сигнална табла за означавање радова на путу,
која се поставља на радно возило (сигналну
приколицу), на почетку уздужне заштитне зоне;
Крај зоне радова
Знак III-17, који се поставља на растојању од
20m од последње вертикалне запреке које су
постављене у функцији уздужног
обезбеђивања зоне радова
Уздужно обезбеђивање зоне радова:
Једностране вертикалне запреке-десне VII-3.1;
Постављају се на растојању од 20 m;
На сваку четврту запреку поставља се светло
упозорења СУ-1;
Дужина градилишта је од 100m до 2000m
Шема се односи на градилиште дужине 500 m
У подручју сужења постојe две саобраћајне
траке укупне ширине најмање 5.75m
Удаљеност ивице вертикалне запреке од
ивице градилишта износи 0.50 m
Табеларни преглед саобраћајне
сигнализације и опреме (L=500m):

Дужина стуба
Kласа
Шифра и
носача (m)
ретродимензије
рефлексије Бет.стопа Преносно
(cm)
постоље
Саобраћајна сигнализација:
Симбол

I-5.2 (странице
120cm)

Сигнална табла за означавање
радова на путу VII-8
(на радном возилу или сигналној
приколици )
Поставља се на почетку уздужне
заштитне зоне

I-19 (A=120cm)

3

3.6

2.8

3

4.0

3.2

II-30 (пречника
90cm)

3

3.1

2.3

III-17 (пречника
90cm)

3

3.1

2.3

II-29 (пречника
90cm)

IV-2(500m) (120x30cm)
0+000.00

50-100m

*УЗЗ=35.0m

2.8
3.7*

I-19 (странице
120cm)
IV-1/IV-2
(странице
120x30cm)

I-19 (A=120cm)

IV-2(500m) (120x30cm)
0+000.00

3.6
4.5*

IV-1
(странице
120x30cm)

II-30 (пречника
90cm)

II-30(50km/h) (Ø=90cm)
0+100.00

II-30(50km/h) (Ø=90cm)
0+100.00

I-5.2 (A=120cm)

I-5.2 (A=120cm)

II-28 (Ø=90cm)

II-28 (Ø=90cm)

IV-2(300m) (90x25cm)
0+300.00

IV-2(300m) (90x25cm)
0+300.00

I-19 (A=120cm)

I-19 (A=120cm)

IV-1(400m) (120x30cm)
0+400.00

IV-1(400m) (120x30cm)
0+400.00

II-30(80km/h) (Ø=90cm)

Зауставна трака 3.0m
банкина

Возна трака 3.75 m

Претицајна трака 3.75 m

разделна трака

Претицајна трака 3.75 m

II-30(100km/h) (Ø=90cm)
0+700.00

Возна трака 3.75 m

II-30(100km/h) (Ø=90cm)
0+700.00
банкина
Зауставна трака 3.0m

IV-1(600m) (120x30cm)
0+600.00

Светло (Ø=180mm)
упозорења СУ-4

СУ-1

6

VII-3.1
(25x100 cm)

2

25

VII-8
(175x250 cm)

3

1

СУ-4 (пречника
180 mm)

СУ-4

2

Врста
ознаке

Јединица
мере

Количина

неиспрекидана
линија (d=20cm)

m2

120

I-5.2 (A=120cm)

IV-1(600m) (120x30cm)
0+600.00

IV-1(800m) (120x30cm)
0+800.00

Количина
(kom)

СУ-1 (пречника
180 mm)

II-29 (Ø=90cm)
0+500.00

I-5.2 (A=120cm)

I-19 (A=120cm)

Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)

II-30(80km/h) (Ø=90cm)

II-29 (Ø=90cm)
0+500.00

3

I-19 (A=120cm)

IV-1(800m) (120x30cm)
0+800.00

Светло (Ø=180mm)
упозорења СУ-4
I-19 (A=120cm)

3.00 3.75 3.75

0.50

IV-1(1200m) (120x30cm)
0+1200.00
0.50

IV-1(1200m) (120x30cm)
0+1200.00

I-19 (Ø=90cm) (A=120cm)

4.00

3.75 3.75 3.00

Ознаке на путу:
Ознака

* поставља се на једном стубу са II-30

Шема A.I.2.б/в (3)

*УЗЗ = Уздужна Ограничење брзине
заштитна зона [m]
[km/h]

(Ø=90cm)

III-17 (Ø=90cm)
0+020.00

30

40

35

50

40

60

60

80

100

100

•

Jедностране вертикалне
запреке-леве VII-3.2 (25x100cm)
На свакој запреци налази се
светло упозорења СУ-1

0+000.00

Бочна заштитна зона=1.05 m

II-30(60km/h)(Ø=90cm)

поновити код
градилишта
дужих од 500 m,
на средини
градилишта

min.

Градилиште

1.05

L=500m

II-29 (Ø=90cm)

Jедностране
вертикалне
запреке-леве VII-3.2
на растојању од 20 m
На свакој четвртој
запреци налази се
светло упозорења СУ-1

II-29 (Ø=90cm)
II-30(60km/h)(Ø=90cm)

поновити код
градилишта
дужих од 500 m,
на средини
градилишта

min.

2.75 3.00
>6.25 m

min.0.25

радно возило

3)
У- )
(С m
-1 0m
СУ =18
(Ø

1:
10

20.0m

а
ењ
ор )
оз m
уп 0m
ло 18
ет (Ø=

св
-1

СУ

Jедностране вертикалне
запреке-десне VII-3.1 (25x100cm)

*УЗЗ=40.0m

II-45.1(Ø=60cm)

II-45
(Ø=60cm)

I-19
(A=90cm)
II-45.1
(Ø=60cm)

0+000.00

Jедностране
вертикалне
запреке-леве VII-3.2

III-304.1 (100x120cm)
0+000.00

I-19 (A=120cm)

I-19 (A=120cm)

IV-2(600m) (120x30cm)
0+050.00

IV-2(600m) (120x30cm)
0+050.00

II-30(60km/h) (Ø=90cm)
0+100.00

II-30(60km/h) (Ø=90cm)
0+100.00

III-79 (100x150cm)
0+300.00

III-79 (100x150cm)
0+300.00

I-19 (A=120cm)

I-19 (A=120cm)

IV-1(400m) (120x30cm)
0+400.00

IV-1(1200m) (120x30cm)
0+1200.00

4.00

3

3.6

2.8

II-29 (пречника
90cm)
II-30 (пречника
90cm)

3

4.0

3.2

II-30 (пречника
90cm)

3

3.1

2.3

II-45 и II-45.1
(пречника
60cm)

3

III-17 (пречника
90cm)

3

III-79
(100x150cm)

3

2x3.7 2x2.9

III-304.1
(100x120cm)

3

2x3.4 2x2.6

3.75 3.75 3.00

Светло (Ø=180mm)
упозорења СУ-4
I-19 (A=120cm)

Количина
(kom)

СУ-1

15

2

37

СУ-1 (пречника
180 mm)

СУ-1

3

VII-3.1
(25x100 cm)

2

11

VII-8
(175x250 cm)

3

1

СУ-4 (пречника
180 mm)

СУ-4

2

Врста
ознаке

Јединица
мере

Количина

m2

140

Ознаке на путу:
Ознака

2.3

VII-3.2
(25x100 cm)

IV-1(800m) (120x30cm)
0+800.00
банкина

3.1

СУ-1 (пречника
180 mm)

I-19 (Ø=90cm) (A=120cm)

IV-1(1200m) (120x30cm)
0+1200.00

поставља се на
запреку

Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)

II-30(100km/h) (Ø=90cm)
0+700.00

0.50

Трака за спора возила

Возна трака 3.75 m

Претицајна трака 3.75 m

разделна трака
0.50

Претицајна трака 3.75 m

3.00 3.75 3.75

0.50

Возна трака 3.75 m

III-79 (100x150cm)
0+600.00

банкина
Зауставна трака 3.00 m

Светло (Ø=180mm)
упозорења СУ-4
I-19 (A=120cm)

I-19 (странице
120cm)
IV-1/IV-2
(странице
120x30cm)

II-30(80km/h) (Ø=90cm)
0+500.00

III-79 (100x150cm)
0+600.00

IV-1(800m) (120x30cm)
0+800.00

Сигнална табла за
означавање радова на
путу VII-8
(на радном возилу или
сигналној приколици )
Поставља се на почетку
уздужне заштитне зоне

II-29 (Ø=90cm)

II-30(80km/h) (Ø=90cm)
0+500.00

I-19 (A=120cm)

II-45.1
(Ø=90cm)

Попречно обезбеђивање зоне радова:
Почетак зоне радова
Једностране вертикалне запреке-десне VII-3.1,
на првој се поставља знак II-45, на следеће три
светло упозорења СУ-1, а затим следе запреке
без знaкова и светала
Једностране вертикалне запреке-леве VII-3.2,
где се на сваку од пет узастопно постављених
постављају светла упозорења типa СУ-1 или
СУ-3, док се на првој и последњој запреци
поставља знак II-45.1;
Постављају се на почетку зоне сужења, у
односу 1:10;
Сигнална табла за означавање радова на путу,
која се поставља на радно возило (сигналну
приколицу), на почетку уздужне заштитне зоне;
Крај зоне радова
Једностране вертикалне запреке-леве VII-3.2,
постављене у односу 1:3;
•
Уздужно обезбеђивање зоне радова:
Једностране вертикалне запреке-леве VII-3.2;
Постављају се на растојању од 20 m;
На сваку четврту запреку поставља се светло
упозорења СУ-1;
•
Дужина градилишта је од 100 m до 2000 m
•
Шема се односи на градилиште дужине 500 m
•
У подручју сужења постоје две саобраћајне
траке укупне ширине min 5.75m
•
Слободна ширина коловоза износи најмање
6.25 m
Табеларни преглед саобраћајне
•
сигнализације и опреме (L=500m):
Дужина стуба
Kласа
Шифра и
носача (m)
Симбол
ретродимензије
рефлексије Бет.стопа Преносно
(cm)
постоље
Саобраћајна сигнализација:

IV-1(400m) (120x30cm)
0+400.00

II-29 (Ø=90cm)

II-30(100km/h) (Ø=90cm)
0+700.00

Саобраћајна сигнализација се поставља у
случају извођења радова на траци за спора
возила, на деоници са три саобраћајне траке

•
-

1:

3

III-17
0+020.00

Једносмеран саобраћај на претицајној
и возној траци сужене коловозне траке
аутопута са три саобраћајне траке

неиспрекидана
линија (d=20cm)

Једносмеран саобраћај на претицајној
траци делимично затворене коловозне
траке аутопута са три саобраћајне
траке

Шема A.I.2.б/в (4)

III-17 (Ø=90cm)
0+020.00

•

III-17 (Ø=90cm)
0+020.00

1:

3

Jедностране вертикалне
запреке-леве VII-3.2 (25x100cm)
На свакој запреци налази се
светло упозорења СУ-1

3.25

0.50

0+000.00

L=500m

II-28 (Ø=90cm)
II-30(50km/h) (Ø=90cm)

поновити код
градилишта
дужих од 500 m,
на средини
градилишта

Градилиште

1.05

Бочна заштитна зона=1.05 m

Jедностране
вертикалне
запреке-леве VII-3.2
на растојању од 20 m
На свакој четвртој
запреци налази се
светло упозорења СУ-1

min.0.25

3)
У- )
(С m
-1 0m
СУ =18
(Ø

радно возило
I-19
(A=90cm)

1:

II-45.1
(Ø=60cm)

10

20.0m

а
ењ
ор )
оз m
уп 0m
ло 18
ет (Ø=

св
-1

СУ

Jедностране вертикалне
запреке-десне VII-3.1 (25x100cm)

*УЗЗ=35.0m

3.00

3.25
(>3.00)

II-45
(Ø=60cm)

II-30(50km/h)
(Ø=90cm)

III-79 (100x150cm)
0+200.00

III-79 (100x150cm)
0+400.00

I-19 (странице
120cm)
IV-1/IV-2
(странице
120x30cm)

Ограничење брзине
заштитна зона [m]
[km/h]

III-79 (100x150cm)
0+400.00

II-30(80km/h) (Ø=90cm)
0+500.00

Трака за спора возила

3.1

2.3

II-30 (пречника
90cm)

60

80

II-30 (пречника
90cm)

3

100

100

II-45 и II-45.1
(пречника
60cm)

3

III-17 (пречника
90cm)

3

III-79
(100x150cm)

3

2x3.7 2x2.9

III-304.1
(100x120cm)

3

2x3.4 2x2.6

II-30(60km/h) (Ø=90cm)
0+250.00

СУ-1 (пречника
180 mm)

IV-1(1200m)(120x30cm)
0+1200.00

Количина
(kom)

СУ-1

15

2

37

СУ-1 (пречника
180 mm)

СУ-1

3

VII-3.1
(25x100 cm)

2

11

VII-8
(175x250 cm)

3

1

СУ-4 (пречника
180 mm)

СУ-4

2

Врста
ознаке

Јединица
мере

Количина

неиспрекидана
линија (d=20cm)

m2

155

Ознаке на путу:
Ознака

2.3

3.1

VII-3.2
(25x100 cm)

IV-1(800m) (120x30cm)
0+800.00

Светло (Ø=180mm)
упозорења СУ-4
I-19 (A=120cm)

поставља се на
запреку

Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)

I-19 (Ø=90cm)(A=120cm)

банкина

3.2

60

II-28 (пречника
90cm)

II-30(100km/h) (Ø=90cm)
0+700.00

0.50

Возна трака 3.75 m

Претицајна трака 3.75 m

Претицајна трака 3.75 m

Возна трака 3.75 m

банкина
Зауставна трака 3.00 m

разделна трака
0.50

0.50

4.00

3.75 3.75 3.00

4.0

40

IV-1(600m) (120x30cm)
0+600.00

3.00 3.75 3.75

3

50

I-5.2 (A=120cm)

IV-1(600m) (120x30cm)
0+600.00

2.8

35

II-30(80km/h) (Ø=90cm)
0+500.00

I-5.2 (A=120cm)

3.6

40

II-28 (Ø=90cm)

II-28 (Ø=90cm)

3

30

0+100.00

III-79 (100x150cm)
0+200.00

IV-1(1200m)(120x30cm)
0+1200.00

Сигнална табла за
означавање радова на
путу VII-8
(на радном возилу или
сигналној приколици )
Поставља се на почетку
уздужне заштитне зоне

IV-2(600m) (120x30cm)
0+050.00
*УЗЗ = Уздужна

II-30(50km/h) (Ø=90cm)
0+100.00

Светло (Ø=180mm)
упозорења СУ-4
I-19 (A=120cm)

Jедностране
вертикалне
запреке-леве VII-3.2
(25x100cm)

II-45.1
(Ø=90cm)

I-19 (A=120cm)

IV-2(600m) (120x30cm)
0+050.00

IV-1(800m) (120x30cm)
0+800.00

0+000.00

III-304.1 (100x120cm)
0+000.00

I-19 (A=120cm)

I-19 (A=120cm)

II-30(50km/h) (Ø=90cm)

поновити код
градилишта
дужих од 500 m,
на средини
градилишта

II-45.1(Ø=60cm)

min.

II-30(100km/h) (Ø=90cm)
0+700.00

II-28 (Ø=90cm)

Саобраћајна сигнализација се поставља у
случају извођења радова на вознoj и траци за
спора возила на деоници са три саобраћајне
траке
•
Попречно обезбеђивање зоне радова:
Почетак зоне радова
Једностране вертикалне запреке-десне VII-3.1,
на првој се поставља знак II-45, на следеће три
светло упозорења СУ-1, а затим следе запреке
без знaкова и светала
Једностране вертикалне запреке-леве VII-3.2,
где се на сваку од пет узастопно постављених
постављају светла упозорења типa СУ-1 или
СУ-3, док се на првој и последњој запреци
поставља знак II-45.1;
Постављају се на почетку зоне сужења, у
односу 1:10;
Сигнална табла за означавање радова на путу,
која се поставља на радно возило (сигналну
приколицу), на почетку уздужне заштитне зоне;
Крај зоне радова
Једностране вертикалне запреке-леве VII-3.2,
постављене у односу 1:3;
Уздужно обезбеђивање зоне радова:
•
Једностране вертикалне запреке-леве VII-3.2;
Постављају се на растојању од 20 m;
На сваку четврту запреку поставља се светло
упозорења СУ-1;
•
Дужина градилишта је од 100 m до 1500 m
•
Шема се односи на градилиште дужине 500 m
•
У подручју сужења постоји једна саобраћајна
трака ширине min 3.00m
•
Удаљеност ивице вертикалне запреке од
ивице градилишта износи 0.50 m
•
Табеларни преглед саобраћајне
сигнализације и опреме (L=500m):
Дужина стуба
Kласа
Шифра и
носача (m)
ретроСимбол
димензије
рефлексије Бет.стопа Преносно
(cm)
постоље
Саобраћајна сигнализација:

Шема A.I.2.б/в (5)
III-17 (Ø=90cm)
0+020.00

III-17 (Ø=90cm)
0+020.00

1:5

а
ењ
ор )
оз m
уп 0m
ло 18
ет (Ø=
св
СУ

1:

1

0+000.00

II-45
(Ø=60cm)

5

Jедностране вертикалне
запреке-десне VII-3.1
(25x100cm)

II-30(50km/h)(Ø=90cm)

35

50

40

60

60

80

100

100

•

•
-

II-29 (Ø=90cm)
II-30(50km/h)(Ø=90cm)

поновити код
градилишта
дужих од 500 m,
на средини
градилишта

*УЗЗ=35.0m

min.

min.

-

радно возило

3.00 2.75

СУ
(Ø -1 (С
=1
80 У-3)
mm
)

•
-

>5.75 m

I-19
(A=90cm)

10

II-45
(Ø=90cm)
Сигнална табла за
означавање радова на
путу VII-8
(на радном возилу или
сигналној приколици )
Поставља се на почетку
уздужне заштитне зоне

1:

II-45
(Ø=60cm)

40

min.0.25

II-45
(Ø=60cm)

30

Бочна заштитна зона=1.05 m

1.05

поновити код
градилишта
дужих од 500 m,
на средини
градилишта

Ограничење брзине
[km/h]

Jедностране
вертикалне
запреке-десне VII-3.1
на растојању од 20 m
На свакој четвртој
запреци налази се
светло упозорења СУ-1

L=500m

Градилиште

II-29 (Ø=90cm)

*УЗЗ = Уздужна
заштитна зона [m]

Једносмеран саобраћај на возној
и траци за спора возила
делимично затворене коловозне
траке аутопута са три саобраћајне
траке

0+000.00

Jедностране вертикалне
запреке-десне VII-3.1(25x100cm)

I-19 (A=120cm)

I-19 (A=120cm)

IV-2(600m) (120x30cm)
0+050.00

IV-2(600m) (120x30cm)
0+050.00

III-79 (100x150cm)
0+300.00

III-79 (100x150cm)
0+300.00

II-30(60km/h) (Ø=90cm)
0+400.00

II-30(60km/h) (Ø=90cm)
0+400.00

II-29 (Ø=90cm)

IV-1(1200m) (120x30cm)
0+1200.00

4.00

3.75 3.75 3.00

0.50

Трака за спора возила
банкина

Возна трака 3.75 m

Претицајна трака 3.75 m

разделна трака
0.50

Претицајна трака 3.75 m

3.00 3.75 3.75

0.50

Возна трака 3.75 m

III-79 (100x150cm)
0+600.00

банкина
Зауставна трака 3.00 m

Светло (Ø=180mm)
упозорења СУ-4
I-19 (A=120cm)

Табеларни преглед саобраћајне
сигнализације и опреме (L=500m):

Дужина стуба
Kласа
Шифра и
носача (m)
ретродимензије
рефлексије Бет.стопа Преносно
(cm)
постоље
Саобраћајна сигнализација:
Симбол

I-19 (странице
120cm)
IV-1/IV-2
(странице
120x30cm)

3

3.6

2.8

3

4.0

3.2

II-30 (пречника
90cm)

3

3.1

2.3

II-45
(пречника
60cm)

3

III-17 (пречника
90cm)

3

III-79
(100x150cm)

3

II-29 (пречника
90cm)
II-30 (пречника
90cm)

II-30(80km/h) (Ø=90cm)
0+500.00

III-79 (100x150cm)
0+600.00

IV-1(800m) (120x30cm)
0+800.00

•

II-29 (Ø=90cm)

II-30(80km/h) (Ø=90cm)
0+500.00

I-19 (A=120cm)

•

Попречно обезбеђивање зоне радова:
Почетак зоне радова
Једностране вертикалне запреке-десне VII-3.1,
где се на сваку од пет узастопно постављених
постављају светла упозорења типa СУ-1 или
СУ-3, док се на првој и последњој запреци
поставља знак II-45;
Постављају се на почетку зоне сужења, у
односу 1:10;
Сигнална табла за означавање радова на путу,
која се поставља на радно возило (сигналну
приколицу), на почетку уздужне заштитне зоне;
Крај зоне радова
Једностране вертикалне запреке-десне VII-3.1,
постављене у односу 1:5;
Уздужно обезбеђивање зоне радова:
Једностране вертикалне запреке-десне VII-3.1;
Постављају се на растојању од 20 m;
На сваку четврту запреку поставља се светло
упозорења СУ-1;
Дужина градилишта је од 100 m до 2000 m
Шема се односи на градилиште дужине 500 m
У подручју сужења постојe две возне
саобраћајне траке, укупне ширине min 5.75m
Удаљеност ивице вертикалне запреке од
ивице градилишта износи 0.50 m

II-30(50km/h) (Ø=90cm)
0+100.00

II-30(50km/h) (Ø=90cm)
0+100.00

II-30(100km/h) (Ø=90cm)
0+700.00

•
•
•

Саобраћајна сигнализација се поставља у
случају извођења радова на претицајној
траци, на деоници са три саобраћајне траке

IV-1(800m) (120x30cm)
0+800.00

2.3

2x3.7 2x2.9

Количина
(kom)

СУ-1 (пречника
180 mm)

СУ-1

15

VII-3.1
(25x100 cm)

2

38

VII-8
(175x250 cm)

3

1

СУ-4 (пречника
180 mm)

СУ-4

2

Врста
ознаке

Јединица
мере

Количина

неиспрекидана
линија (d=20cm)

m2

240

I-19 (Ø=90cm) (A=120cm)

IV-1(1200m) (120x30cm)
0+1200.00

3.1

Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)

II-30(100km/h) (Ø=90cm)
0+700.00

Светло (Ø=180mm)
упозорења СУ-4
I-19 (A=120cm)

поставља се на
запреку

Ознаке на путу:
Ознака

Једносмеран саобраћај на траци
за спора возила делимично
затворене коловозне траке
аутопута са три саобраћајне траке

Шема A.I.2.б/в (6)
III-17 (Ø=90cm)
0+020.00

III-17 (Ø=90cm)
0+020.00

1:5

)
-1 mm
СУ 180
=
(Ø

0+000.00
1:

II-45
(Ø=60cm)

5

Градилиште

II-28

(Ø=90cm)

L=500m

II-30(50km/h)

1.05

Jедностране вертикалне
запреке-десне VII-3.1

(Ø=90cm)
поновити код
градилишта
дужих од 500 m,
на средини
градилишта

min.0.25

Jедностране вертикалне
запреке-десне VII-3.1
(25x100cm)

-1 m)
СУ 0m
8
=1
(Ø

min.

*УЗЗ=35.0m

3.00

II-45
(Ø=60cm)

1:

5

II-30(50km/h) (Ø=90cm)
0+100.00

3)
У- )
(С m
-1 0m
СУ =18
(Ø

Jедностране вертикалне
запреке-десне VII-3.1 (25x100cm)

0+000.00

•

Саобраћајна сигнализација се поставља у
случају извођења радова на претицајној и
возној траци, на деоници са три саобраћајне
30
40
траке
35
50
•
Попречно обезбеђивање зоне радова:
Почетак зоне радова
40
60
Затварање претицајне траке:
60
80
Једностране вертикалне запреке-десне VII-3.1,
где се на прву поставља знак II-45, на
100
100
преостале три светло упозорења типa СУ-1;
Затварање возне траке:
Једностране вертикалне запреке-десне VII-3.1,
II-28 (Ø=90cm)
Jедностране
где се на прву поставља знак II-45, на
вертикалне
преостале три светло упозорења типa СУ-1;
II-30(50km/h) (Ø=90cm)
запреке-десне VII-3.1
поновити код
Сигнална табла за означавање радова на путу,
на растојању од 20 m
градилишта
На свакој четвртој
која се поставља на радно возило (сигналну
дужих од 500 m,
запреци налази се
приколицу), на почетку уздужне заштитне зоне;
на средини
светло упозорења СУ-1
градилишта
Крај зоне радова
Једностране вертикалне запреке-десне VII-3.1,
Бочна заштитна зона=1.05 m
постављене у односу 1:5;
•
Уздужно обезбеђивање зоне радова:
Једностране вертикалне запреке-десне VII-3.1;
I-19 (A=120cm)
Постављају се на растојању од 20 m;
радно возило На сваку четврту запреку поставља се светло
IV-2(500m) (120x30cm)
упозорења СУ-1;
0+050.00
•
Дужина градилишта је од 100 m до 1500 m
I-19
(A=90cm)
•
Шема се односи на градилиште дужине 500 m
•
У подручју сужења постоји једна возна
саобраћајна трака, ширине min 3.00m
II-45
(Ø=90cm)
•
Удаљеност ивице вертикалне запреке од
II-30(50km/h) (Ø=90cm) Сигнална табла за
ивице градилишта износи 0.50 m
означавање
радова
на
0+100.00
•
Табеларни преглед саобраћајне
путу VII-8
сигнализације и опреме (L=500m):
(на радном возилу или
сигналној приколици )
Дужина стуба
Kласа
Шифра и
Поставља се на почетку
носача (m)
ретроСимбол
димензије
уздужне заштитне зоне
рефлексије Бет.стопа Преносно
(cm)
постоље
Саобраћајна сигнализација:
*УЗЗ = Уздужна
заштитна зона [m]

Ограничење брзине
[km/h]

I-19 (странице
120cm)
IV-1/IV-2
(странице
120x30cm)

II-45
(Ø=60cm)

1:

5

0+000.00
II-30(60km/h) (Ø=90cm)
0+100.00

II-30(60km/h) (Ø=90cm)
0+100.00

III-79 (100x150cm)
0+200.00

III-79 (100x150cm)
0+200.00

II-30(60km/h) (Ø=90cm)
0+300.00

II-30(60km/h) (Ø=90cm)
0+300.00

II-28 (Ø=90cm)

IV-1(1200m) (120x30cm)
0+1200.00

4.00

3.75 3.75 3.00

0.50

Трака за спора возила
банкина

Возна трака 3.75 m

Претицајна трака 3.75 m

разделна трака
0.50

Претицајна трака 3.75 m

Возна трака 3.75 m

3.00 3.75 3.75

0.50

Светло (Ø=180mm)
упозорења СУ-4
I-19 (A=120cm)

III-79 (100x150cm)
0+600.00
банкина
Зауставна трака 3.00 m

IV-1(800m) (120x30cm)
0+800.00

2.8

3

4.0

3.2

II-30 (пречника
90cm)

3

3.1

2.3

II-45 (пречника
60cm)

3

III-17 (пречника
90cm)

3

III-79
(100x150cm)

3

2x3.7 2x2.9

III-79
(100x150cm)

3

2x3.7 2x2.9

II-28 (пречника
90cm)

III-79 (100x150cm)

II-30 (пречника
90cm)

II-30(80km/h) (Ø=90cm)
0+500.00

III-79 (100x150cm)
0+600.00

I-19 (A=120cm)

3.6

II-28 (Ø=90cm)

II-30(80km/h) (Ø=90cm)
0+500.00

II-30(100km/h) (Ø=90cm)
0+700.00

3

2.3

Количина
(kom)

СУ-1 (пречника
180 mm)

СУ-1

16

VII-3.1
(25x100 cm)

2

46

VII-8
(175x250 cm)

3

1

СУ-4 (пречника
180 mm)

СУ-4

2

Врста
ознаке

Јединица
мере

Количина

неиспрекидана
линија (d=20cm)

m2

150

I-19 (Ø=90cm) (A=120cm)
IV-1(800m) (120x30cm)
0+800.00

IV-1(1200m) (120x30cm)
0+1200.00

3.1

Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)

II-30(100km/h) (Ø=90cm)
0+700.00

Светло (Ø=180mm)
упозорења СУ-4
I-19 (A=120cm)

поставља се на
запреку

Ознаке на путу:
Ознака

Једносмеран саобраћај на возној
траци делимично затворене
коловозне траке аутопута
(Једносмеран саобраћај на возној
и траци за спора возила
делимично затворене коловозне
траке аутопута са три саобраћајне
траке (*))

Шема A.II.1.б (1)

•
•
-

радно возило

-

0+000.00

10.00

-

Сигнална табла за
означавање радова на
путу VII-8б
(на радном возилу или
сигналној приколици )
Поставља се на почетку
уздужне заштитне зоне

min 0.25m

Градилиште

10.0

II-45
(Ø=90cm)

3.50 3.00
(>3.00)

•
-

0+000.00

5.0

10.0

*УЗЗ=40.0m

•
•
•

5.0

•

I-19 (A=120cm)

I-19 (A=120cm)

IV-2(100m) (120x30cm)
0+000.00

•

IV-2(100m) (120x30cm)
0+000.00

II-28 (Ø=90cm)

•

II-28 (Ø=90cm)

•

0.50

0.50

Табеларни преглед саобраћајне
сигнализације и опреме (L=50m):
Симбол

I-19
(A=120 cm)

VII-8.1
600-800m

3.00 3.75 3.75

Уздужно обезбеђивање зоне радова:
Саобраћајни чуњеви постављени на растојању
од 10m;
Дужина градилишта је од 50 m до 300 m
Шема се односи на градилиште дужине 50 m
У подручју сужења постоји једна саобраћајна
трака ширине најмање 3.00 m
Минимална ширина саобраћајне траке до
градилишта износи 3.00 m
Удаљеност саобраћајних чуњева од ивице
возне траке износи min 0.25 m
Удаљеност радног возила од почетка
градилишта износи 40m (уздужна заштитна
зона за 60km/h)

Дужина стуба
Kласа
Шифра и
носача (m)
ретродимензије
рефлексије Бет.стопа Преносно
(cm)
постоље
Саобраћајна сигнализација:

Зауставна трака 3.0m
банкина

Возна трака 3.75 m

разделна трака

Претицајна трака 3.75 m

Возна трака 3.75 m

Претицајна трака 3.75 m

II-30(60km/h) (Ø=90cm)
0+100.00
банкина
Зауставна трака 3.0m

II-30(60km/h) (Ø=90cm)
0+100.00

Саобраћајна сигнализација се поставља у
случају извођења краткотрајних
стационарних радова на претицајној траци
Попречно обезбеђивање зоне радова:
Почетак зоне радова
Саобраћајни чуњеви, који се постављају на
почетку зоне сужења, на растојању од 5m;
Сигнална табла са изменљивим садржајем,
која се поставља на приколицу;
Сигнална табла за означавање радова на путу,
која се поставља на радно возило (сигналну
приколицу), на почетку уздужне заштитне зоне;
Крај зоне радова
Саобраћајни чуњеви постављени на растојању
од 10m;

600m

IV-2
(A=120x30 cm)

600m

*примена на деоници
аутопута са три
саобраћајне траке

II-28 (пречника
90cm)
II-30 (пречника
90cm)

3.75 3.75 3.00

3

3.6

2.8

3

4.0

3.2

Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)

*УЗЗ = Уздужна
заштитна зона [m]

Количина
(kom)

VII-5
(h=75cm)

3

17

VII-8б
(175x250 cm)

3

1

VII-8.1

-

1

Ограничење брзине
[km/h]

30

40

35

50

40

60

60

80

100

100

600m

•

Напомена: Иста шема се примењује на
деоници аутопута са три саобраћајне траке, уз
коришћење "сигналне табле са изменљивим
садржајем", чији је изглед дат унутар шеме (*).

Једносмеран саобраћај на
претицајној траци делимично
затворене коловозне траке
аутопута
(Једносмеран саобраћај на
претицајној траци делимично
затворене коловозне траке
аутопута са три саобраћајне
траке)

Шема A.II.2.б

•

•
-

радно возило

0+000.00

10.0

-

min 0.25m

>3.50
3.50
(>3.00)

Сигнална табла за
означавање радова на
путу VII-8б
(на радном возилу или
сигналној приколици )
Поставља се на почетку
уздужне заштитне зоне

Градилиште

10.0

II-45.1
(Ø=90cm)

-

•
•
•
•

I-19 (A=120cm)

5.0

5.0

10.0

*УЗЗ=40.0m

0+000.00

I-19 (A=120cm)

IV-2(100m) (120x30cm)
0+000.00

•
•

IV-2(100m) (120x30cm)
0+000.00

II-28 (Ø=90cm)

•

II-28 (Ø=90cm)

Дужина стуба
Kласа
Шифра и
носача (m)
ретродимензије
рефлексије Бет.стопа Преносно
(cm)
постоље
Саобраћајна сигнализација:
Симбол

I-19
(A=120 cm)

0.50

0.50

IV-2
(A=120x30 cm)

600m

VII-8.1
600-800m

3.00 3.75 3.75

•

Зауставна трака 3.0m
банкина

Возна трака 3.75 m

Претицајна трака 3.75 m

разделна трака

Претицајна трака 3.75 m

Возна трака 3.75 m

II-30(60km/h)
0+100.00
банкина
Зауставна трака 3.0m

II-30(60km/h) (Ø=90cm)
0+100.00

Саобраћајна сигнализација се поставља у
случају извођења краткотрајних радова на
возној и зауставној траци или само на возној
траци
Попречно обезбеђивање зоне радова:
Почетак зоне радова
Саобраћајни чуњеви, који се постављају на
почетку зоне сужења, на растојању од 5m;
Сигнална табла са изменљивим садржајем,
која се поставља на приколицу;
Сигнална табла за означавање радова на путу,
која се поставља на радно возило или на
сигналну приколицу, на почетку уздужне
заштитне зоне;
Крај зоне радова
Саобраћајни чуњеви постављени на растојању
од 10m;
Уздужно обезбеђивање зоне радова:
Саобраћајни чуњеви постављени на растојању
од 10m;
Дужина градилишта је од 50 m до 300 m
Шема се односи на градилиште дужине 50 m
У подручју сужења постоји једна саобраћајна
трака укупне ширине најмање 3.00 m
Слободна ширина коловоза износи min 3.50m
Удаљеност саобраћајних чуњева од ивице
возне траке износи min 0.25 m
Удаљеност радног возила од почетка
градилишта износи 40m (уздужна заштитна
зона за 60km/h)
Табеларни преглед саобраћајне
сигнализације и опреме (L=50m):

II-28 (пречника
90cm)

3.75 3.75 3.00

II-30 (пречника
90cm)

3

3.6

2.8

3

4.0

3.2

Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)

*УЗЗ = Уздужна
заштитна зона [m]

Ограничење брзине
[km/h]

30

40

35

50

40

60

60

80

100

100

Количина
(kom)

VII-5
(h=75cm)

3

16

VII-8б
(175x250 cm)

3

1

VII-8.1

-

1

600m

•

Напомена: Иста шема се примењује на
деоници аутопута са три саобраћајне траке.

Једносмеран саобраћај на
претицајној и возној траци сужене
коловозне траке аутопута
(Једносмеран саобраћај на
претицајној и возној траци
делимично затворене коловозне
траке аутопута са три саобраћајне
траке (*))

Шема A.II.1.б (2)

•
•
-

0+000.00

10.0

-

min 0.25m

>7.25

3.75 3.50
(>3.00)

-

Градилиште

10.0

радно возило

5.0

5.0

10.0

*УЗЗ=60.0m

0+000.00

I-19 (A=120cm)

•
-

II-45.1
(Ø=90cm)

•
•
•

Сигнална табла за
означавање радова на
путу VII-8б
(на радном возилу или
сигналној приколици )
Поставља се на почетку
уздужне заштитне зоне

•
•

I-19 (A=120cm)

IV-2(100m) (120x30cm)
0+000.00

IV-2(100m) (120x30cm)
0+000.00

II-28 (Ø=90cm)

•

II-28 (Ø=90cm)

•

0.50

0.50

Дужина стуба
Kласа
Шифра и
носача (m)
ретродимензије
рефлексије Бет.стопа Преносно
(cm)
постоље
Саобраћајна сигнализација:
I-19
(A=120 cm)
IV-2
(A=120x30 cm)

600m

VII-8.1
600-800m

3.00 3.75 3.75

Табеларни преглед саобраћајне
сигнализације и опреме (L=50m):
Симбол

Зауставна трака 3.0m
банкина

Возна трака 3.75 m

Претицајна трака 3.75 m

разделна трака

Претицајна трака 3.75 m

Возна трака 3.75 m

II-30(80km/h) (Ø=90cm)
0+100.00
банкина
Зауставна трака 3.0m

II-30(80km/h) (Ø=90cm)
0+100.00

Саобраћајна сигнализација се поставља у
случају извођења краткотрајних радова на
зауставној траци и на банкини
Попречно обезбеђивање зоне радова:
Почетак зоне радова
Саобраћајни чуњеви, који се постављају на
почетку зоне сужења, на растојању од 5m;
Сигнална табла са изменљивим садржајем,
која се поставља на приколицу;
Сигнална табла за означавање радова на путу,
која се поставља на радно возило (сигналну
приколицу), на почетку уздужне заштитне зоне;
Крај зоне радова
Саобраћајни чуњеви постављени на растојању
од 10m;
Уздужно обезбеђивање зоне радова:
Саобраћајни чуњеви постављени на растојању
од 10m;
Дужина градилишта је од 50 m до 300 m
Шема се односи на градилиште дужине 50 m
У подручју сужења постоје две саобраћајне
траке укупне ширине најмање 6.75 m
Слободна ширина коловоза износи min 7.25m
Удаљеност саобраћајних чуњева од ивице
возне траке износи min 0.25 m
Удаљеност радног возила од почетка
градилишта износи 60m (уздужна заштитна
зона за 80km/h)

3

3.6

2.8

3

4.0

3.2

600m

*примена на деоници
аутопута са три
саобраћајне траке

II-28 (пречника
90cm)
II-30 (пречника
90cm)

3.75 3.75 3.00

Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)

*УЗЗ = Уздужна
заштитна зона [m]

Количина
(kom)

VII-5
(h=75cm)

3

18

VII-8б
(175x250 cm)

3

1

VII-8.1

-

1

Ограничење брзине
[km/h]

30

40

35

50

40

60

60

80

100

100

600m

•

Напомена: Иста шема се примењује на
деоници аутопута са три саобраћајне траке, уз
коришћење "сигналне табле са изменљивим
садржајем", чији је изглед дат унутар шеме (*).

Једносмеран саобраћај на возној
траци делимично затворене
коловозне траке аутопута
(Једносмеран саобраћај на возној
и траци за спора возила
делимично затворене коловозне
траке аутопута са три
саобраћајне траке (*))

Шема A.III.1.в (1)

радно возило

•

•
-

min 0.25m

пратеће возило

-

3.50 3.00
(>3.00)

-

заштитно (снабдевно) возило

30.0

min 50 m

-

*УЗЗ=60.0m

II-45
(Ø=90cm)

0+000.00

Сигнална табла за означавање
радова на путу VII-8б
Поставља се на заштитно возило на
почетку зоне радова; заштитно
возило се креће према потреби

I-19 (A=120cm)

I-19 (A=120cm)

IV-24 (120x60cm)

IV-24 (120x60cm)

IV-2 (1000m) (120x30cm)

IV-2 (1000m) (120x30cm)

0+020.00

•
•
•

0+020.00

•

Саобраћајна сигнализација се поставља у
случају извођења покретних радова на
претицајној траци (обележавање ивичне
и/или средишње линије)
Попречно обезбеђивање зоне радова:
Почетак зоне радова
Саобраћајни знак I-19 са допунском таблом која
означава извођење ознака на коловозу и
дужину пута која је заузета тим радовимa;
Саобраћајни чуњеви, који се постављају на
почетку зоне сужења, на растојању од 5m;
Сигнална табла са изменљивим садржајем,
која се поставља на приколицу;
Сигнална табла за означавање радова на путу,
која се поставља на заштитно возило, на
почетку уздужне заштитне зоне;
Пратеће возило се налази иза радног возила,
које изводи ознаке на путу; налази се на
растојању од min 50 m oд радног возила и има
функцију да га заштити од наилазног
саобраћаја;
Уздужно обезбеђивање зоне радова:
Саобраћајни чуњеви постављени на растојању
од 30m;
Дужина градилишта је од 1000 m до 2000 m
Шема се односи на градилиште дужине 1000
m
У подручју сужења постоји једна саобраћајна
трака ширине најмање 3.00 m

Зауставна трака 3.0m
банкина

Возна трака 3.75 m

Претицајна трака 3.75 m

разделна трака

Претицајна трака 3.75 m

Возна трака 3.75 m

банкина
Зауставна трака 3.0m

•

600m

0.50

3.00 3.75 3.75

0.50

VII-8.1
600-800m

600m

Минимална ширина саобраћајне траке до
градилишта износи min 3.00 m
•
Дужина уздужне заштитне зоне износи 60m
(уздужна заштитна зона за 80km/h)
Табеларни преглед саобраћајне
•
сигнализације и опреме (L=1000m):
Саобраћајна сигнализација:
Дужина стуба
Kласа
Шифра и
носача (m)
Симбол
ретродимензије
рефлексије Бет.стопа Преносно
(cm)
постоље
I-19
(A=120 cm)

*примена на деоници
аутопута са три
саобраћајне траке

IV-24
(120x60 cm)

3

4.2

3.4

IV-2
(120x30 cm)

3.75 3.75 3.00

Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)

*УЗЗ = Уздужна
заштитна зона [m]

Ограничење брзине
[km/h]

30

40

35

50

40

60

60

80

100

100

Количина
(kom)

VII-8б
(175x250 cm)

3

1

VII-8.1

-

1

600m

•
Напомена:
1. Ова шема се примењује у случају обележавања
ивичне линије; у случају када се обележава
средишња линија, по средишњој линији се
постављају чуњеви.
2. Иста шема се примењује на деоници аутопута са
три саобраћајне траке, уз коришћење
"сигналне табле са изменљивим садржајем",
чији је изглед дат унутар шеме (*).

Једносмеран саобраћај на
претицајној и возној траци сужене
коловозне траке аутопута
(Једносмеран саобраћај на
претицајној и возној траци
делимично затворене коловозне
траке аутопута са три
саобраћајне траке (*))

Шема A.III.1.в (2)

•

пратеће возило

•
-

min 0.25m

>7.25m

радно возило

-

3.75 3.50

(>3.00)

-

30.0

min 50 m

заштитно (снабдевно) возило

*УЗЗ=60.0m

33xVII-5

0+000.00

II-45.1
(Ø=90cm)
Сигнална табла за означавање
радова на путу VII-8б
Поставља се на заштитно возило на
почетку зоне радова; заштитно
возило се креће према потреби

Уздужно обезбеђивање зоне радова:
Саобраћајни чуњеви постављени на растојању
од 30m;
Дужина градилишта је од 1000 m до 2000 m
Шема се односи на градилиште дужине 1000
m
У подручју сужења постоје две саобраћајне
траке укупне ширине најмање 6.75 m
Минимална ширина саобраћајне траке до
градилишта износи 3.00 m
Слободна ширина коловоза износи min 7.25m.
Дужина уздужне заштитне зоне износи 60m
(уздужна заштитна зона за 80km/h)

•
•

IV-24 (120x60cm)

IV-24 (120x60cm)

IV-2 (1000m) (120x30cm)

IV-2 (1000m) (120x30cm)

0+020.00

•
-

•
•

I-19 (A=120cm)

I-19 (A=120cm)

•
•

0+020.00

Зауставна трака 3.0m
банкина

Возна трака 3.75 m

Претицајна трака 3.75 m

разделна трака

Претицајна трака 3.75 m

Возна трака 3.75 m

банкина
Зауставна трака 3.0m

•

0.50

0.50

Табеларни преглед саобраћајне
сигнализације и опреме (L=1000m):

Саобраћајна сигнализација:
Дужина стуба
Kласа
Шифра и
носача (m)
Симбол
ретродимензије
рефлексије Бет.стопа Преносно
(cm)
постоље
I-19
(A=120 cm)

600m

VII-8.1
600-800m

3.00 3.75 3.75

Саобраћајна сигнализација се поставља у
случају извођења покретних радова на
зауставној траци (обележавање ивичне
линије)
Попречно обезбеђивање зоне радова:
Почетак зоне радова
Саобраћајни знак I-19 са допунском таблом која
означава извођење ознака на коловозу и
дужину пута која је заузета тим радовима;
Сигнална табла за означавање радова на путу,
која се поставља на заштитно возило, на
почетку уздужне заштитне зоне;
Пратеће возило се налази иза радног возила,
које изводи ознаке на путу; налази се на
растојању од min 50 m oд радног возила и има
функцију да га заштити од наилазног
саобраћаја;

IV-24
(120x60 cm)

600m

*примена на деоници
аутопута са три
саобраћајне траке

3.75 3.75 3.00

*УЗЗ = Уздужна
заштитна зона [m]

Ограничење брзине
[km/h]

30

40

35

50

40

60

60

80

100

100

3

4.2

3.4

IV-2
(A=120x30 cm)

Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)

Количина
(kom)

VII-5
(h=75cm)

3

35

VII-8б
(175x250 cm)

3

1

VII-8.1

-

1

600m

•

Напомена: Иста шема се примењује на
деоници аутопута са три саобраћајне траке, уз
коришћење "сигналне табле са изменљивим
садржајем", чији је изглед дат унутар шеме (*).

Једносмеран саобраћај на
претицајној траци делимично
затворене коловозне траке
аутопута
(Једносмеран саобраћај на
претицајној траци делимично
затворене коловозне траке
аутопута са три саобраћајне
траке)

Шема A.III.1.в (3)

радно возило

•

•
-

>3.50
3.50
(>3.00)

min 0.25m

пратеће возило

заштитно (снабдевно) возило

30.0

min 50 m

-

*УЗЗ=60.0m

33xVII-5

0+000.00

II-45.1
(Ø=90cm)
Сигнална табла за означавање
радова на путу VII-8б
Поставља се на заштитно возило на
почетку зоне радова; заштитно
возило се креће према потреби

I-19 (A=120cm)

IV-24 (120x60cm)

IV-24 (120x60cm)

IV-2 (1000m) (120x30cm)

IV-2 (1000m) (120x30cm)

0+020.00

•

Уздужно обезбеђивање зоне радова:

-

Саобраћајни чуњеви постављени на растојању
од 30m;
Дужина градилишта је од 1000 m до 2000 m
Шема се односи на градилиште дужине 1000
m
У подручју сужења постоји једна саобраћајна
трака минималне ширине 3.00 m
Слободна ширина коловоза износи min 3.50m
Дужина уздужне заштитне зоне износи 60m
(уздужна заштитна зона за 80km/h)

•
•
•

I-19 (A=120cm)

•
•

0+020.00

I-19
(A=120 cm)

0.50

IV-24
(120x60 cm)

600m

VII-8.1
600-800m

0.50

Табеларни преглед саобраћајне
сигнализације и опреме (L=1000m):

Саобраћајна сигнализација:
Дужина стуба
Kласа
Шифра и
носача (m)
Симбол
ретродимензије
рефлексије Бет.стопа Преносно
(cm)
постоље

Зауставна трака 3.0m
банкина

Возна трака 3.75 m

Претицајна трака 3.75 m

разделна трака

Претицајна трака 3.75 m

Возна трака 3.75 m

банкина
Зауставна трака 3.0m

•

3.00 3.75 3.75

Саобраћајна сигнализација се поставља у
случају извођења покретних радова на
зауставној и возној траци (обележавање
средишње и/или ивичне линије)
Попречно обезбеђивање зоне радова:
Почетак зоне радова
Саобраћајни знак I-19 са допунском таблом која
означава извођење ознака на коловозу и
дужину пута која је заузета тим радовима;
Сигнална табла за означавање радова на путу,
која се поставља на заштитно возило, на
почетку уздужне заштитне зоне;
Пратеће возило се налази иза радног возила,
које изводи ознаке на путу; налази се на
растојању од min 50 m oд радног возила и има
функцију да га заштити од наилазног
саобраћаја;

3

4.2

3.4

IV-2
(A=120x30 cm)

Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)

3.75 3.75 3.00

*УЗЗ = Уздужна
заштитна зона [m]

Ограничење брзине
[km/h]

30

40

35

50

40

60

60

80

100

100

Количина
(kom)

VII-5
(h=75cm)

3

42

VII-8б
(175x250 cm)

3

1

VII-8.1

-

1

600m

•

Напомена: Иста шема се примењује на
деоници аутопута са три саобраћајне траке.

Једносмеран саобраћај на возној
траци делимично затворене
коловозне траке аутопута
(Једносмеран саобраћај на возној
и траци за спора возила
делимично затворене коловозне
траке аутопута са три
саобраћајне траке (*))

Шема A.III.1.б/в (1)

•
•
-

радно возило

0+000.00

10.00

-

-

min 0.25m

10.0

заштитно возило

3.75 3.00

•
-

10.0

*УЗЗ=60.0m

(>3.50)

5.0

5.0

0+000.00

II-45
(Ø=90cm)
Сигнална табла за
означавање радова на путу
VII-8б (на заштитном
возилу/сигналној приколици)
Поставља се на почетку
уздужне заштитне зоне

•
•
•
•

I-19 (A=120cm)

I-19 (A=120cm)

IV-2 (200m) (120x30cm)

IV-2 (200m) (120x30cm)

0.50

0.50

Уздужно обезбеђивање зоне радова:
Саобраћајни чуњеви постављени на растојању
од 10-30m; 10m за градилишта дужине до
300m, 30m за градилишта веће дужине;
Дужина градилишта је од 100 m до 3000 m
Шема се односи на градилиште дужине 100 m
У подручју сужења постоји једна саобраћајна
трака ширине најмање 3.50 m
Минимална ширина саобраћајне траке до
градилишта износи 3.50 m
Удаљеност саобраћајних чуњева од ивице
возне траке износи 0.25 m
Табеларни преглед саобраћајне
сигнализације и опреме (L=100m):

Дужина стуба
Kласа
Шифра и
носача (m)
ретродимензије
рефлексије Бет.стопа Преносно
(cm)
постоље
Саобраћајна сигнализација:
Симбол

I-19
(A=120 cm)
IV-2
(A=120x30 cm)

VII-8.1
600-800m

3.00 3.75 3.75

•

Зауставна трака 3.0m
банкина

Возна трака 3.75 m

Претицајна трака 3.75 m

разделна трака

Претицајна трака 3.75 m

Возна трака 3.75 m

0+050.00

банкина
Зауставна трака 3.0m

0+050.00

•

Саобраћајна сигнализација се поставља у
случају извођења покретних радова у
разделној траци
Попречно обезбеђивање зоне радова:
Почетак зоне радова
Саобраћајни чуњеви, који се постављају на
почетку зоне сужења, на растојању од 5m;
Сигнална табла са изменљивим садржајем,
која се поставља на приколицу;
Сигнална табла за означавање радова на путу,
која се поставља на заштитно возило или
сигналну приколицу, на почетку уздужне
заштитне зоне;
Крај зоне радова
Саобраћајни чуњеви постављени на растојању
од 10m;

600m

600m

*примена на деоници
аутопута са три
саобраћајне траке

3

3.6

Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)

3.75 3.75 3.00

2.8

Количина
(kom)

VII-5
(h=75cm)

3

25

VII-8б
(175x250 cm)

3

1

VII-8.1

-

1

600m

•

Напомена: Иста шема се примењује на
деоници аутопута са три саобраћајне траке, уз
коришћење "сигналне табле са изменљивим
садржајем", чији је изглед дат унутар шеме (*).
*УЗЗ = Уздужна
заштитна зона [m]

Ограничење брзине
[km/h]

30

40

35

50

40

60

60

80

100

100

Једносмеран саобраћај на
претицајној траци делимично
затворене коловозне траке
аутопута
(Једносмеран саобраћај на
претицајној траци делимично
затворене коловозне траке
аутопута са три саобраћајне
траке)

Шема A.III.1.б/в (2)

•

Саобраћајна сигнализација се поставља у
случају извођења покретних радова на возној
траци

•
-

Попречно обезбеђивање зоне радова:
Почетак зоне радова
Саобраћајни чуњеви, који се постављају на
почетку зоне сужења, на растојању од 5m;
Саобраћајни знак I-19 са допунском таблом која
означава дужину пута која је заузета тим
радовима;
Сигнална табла за означавање радова на путу,
која се поставља на заштитно возило или
сигналну приколицу, на почетку уздужне
заштитне зоне;
Уздужно обезбеђивање зоне радова:

>3.50
3.50
(>3.00)

min 0.25m

радно возило

заштитно возило

10.0

*УЗЗ=60.0m

-

VII-5

5.0

0+000.00

I-19 (A=120cm)

II-45.1
(Ø=90cm)
Сигнална табла за
означавање радова на путу
VII-8б (на заштитном
возилу/сигналној приколици)
Поставља се на почетку
уздужне заштитне зоне

IV-2 (200m) (120x30cm)

-

•
•
•
•
•

I-19 (A=120cm)
IV-2 (200m) (120x30cm)

0+050.00

•

0+050.00

•

Саобраћајни чуњеви постављени на растојању
од 10-30m; 10m за градилишта дужине до
300m, 30m за градилишта веће дужине;
Дужина градилишта је од 100 m до 3000 m
Шема се односи на градилиште дужине 100 m
У подручју сужења постоји једна саобраћајна
трака минималне ширине 3.00 m
Слободна ширина коловоза износи min 3.50m
Дужина уздужне заштитне зоне износи 60m
(уздужна заштитна зона за 80km/h)
Табеларни преглед саобраћајне
сигнализације и опреме (L=100m):

Дужина стуба
Kласа
Шифра и
носача (m)
ретродимензије
рефлексије Бет.стопа Преносно
(cm)
постоље
Саобраћајна сигнализација:

Зауставна трака 3.0m
банкина

Возна трака 3.75 m

Претицајна трака 3.75 m

разделна трака

Претицајна трака 3.75 m

Возна трака 3.75 m

банкина
Зауставна трака 3.0m

Симбол

I-19
(A=120 cm)
IV-2
(A=120x30 cm)

0.50

3.00 3.75 3.75

0.50

VII-8.1
600-800m

600m

3

3.6

Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)

2.8

Количина
(kom)

VII-5
(h=75cm)

3

23

VII-8б
(175x250 cm)

3

1

VII-8.1

-

1

3.75 3.75 3.00

600m

•

Напомена: Иста шема се примењује на
деоници аутопута са три саобраћајне траке.

*УЗЗ = Уздужна
заштитна зона [m]

Ограничење брзине
[km/h]

30

40

35

50

40

60

60

80

100

100

Једносмеран саобраћај на
претицајној и возној траци сужене
коловозне траке аутопута
(Једносмеран саобраћај на
претицајној и возној траци
делимично затворене коловозне
траке аутопута са три
саобраћајне траке (*))

Шема A.III.1.б/в (3)

•

Саобраћајна сигнализација се поставља у
случају извођења покретних радова на
зауставној траци

•
-

Попречно обезбеђивање зоне радова:
Почетак зоне радова
Саобраћајни знак I-19 са допунском таблом која
означава дужину пута која је заузета тим
радовима;
Сигнална табла за означавање радова на путу,
која се поставља на заштитно возило или
сигналну приколицу, на почетку уздужне
заштитне зоне;
Уздужно обезбеђивање зоне радова:

>7.25m

min 0.25m

радно возило

3.75 3.50
(>3.00)

заштитно возило

•

10.0

VII-5

*УЗЗ=60.0m

-

0+000.00

I-19 (A=120cm)

II-45.1
(Ø=90cm)

•
•
•

Сигнална табла за
означавање радова на путу
VII-8б (на заштитном
возилу/сигналној приколици)
Поставља се на почетку
уздужне заштитне зоне

•
•
•

I-19 (A=120cm)

IV-2 (200m) (120x30cm)

IV-2 (200m) (120x30cm)

0+050.00

•

0+050.00

Саобраћајни чуњеви постављени на растојању
од 10-30m; 10m за градилишта дужине до
300m, 30m за градилишта веће дужине;
Дужина градилишта је од 100 m до 3000 m
Шема се односи на градилиште дужине 100 m
У подручју сужења постоје две саобраћајне
траке укупне ширине најмање 6.75 m
Минимална ширина саобраћајне траке до
градилишта износи 3.00 m
Слободна ширина коловоза износи min 7.25m.
Дужина уздужне заштитне зоне износи 60m
(уздужна заштитна зона за 80km/h)
Табеларни преглед саобраћајне
сигнализације и опреме (L=100m):

Дужина стуба
Kласа
Шифра и
носача (m)
ретродимензије
рефлексије Бет.стопа Преносно
(cm)
постоље
Саобраћајна сигнализација:

Зауставна трака 3.0m
банкина

Возна трака 3.75 m

Претицајна трака 3.75 m

разделна трака

Претицајна трака 3.75 m

Возна трака 3.75 m

банкина
Зауставна трака 3.0m

Симбол

I-19
(A=120 cm)
IV-2
(A=120x30 cm)

0.50

3.00 3.75 3.75

0.50

VII-8.1
600-800m

600m

600m

*примена на деоници
аутопута са три
саобраћајне траке

3

3.6

Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)

2.8

Количина
(kom)

VII-5
(h=75cm)

3

16

VII-8б
(175x250 cm)

3

1

VII-8.1

-

1

3.75 3.75 3.00

600m

•

Напомена: Иста шема се примењује на
деоници аутопута са три саобраћајне траке, уз
коришћење "сигналне табле са изменљивим
садржајем", чији је изглед дат унутар шеме (*).
*УЗЗ = Уздужна
заштитна зона [m]

Ограничење брзине
[km/h]

30

40

35

50

40

60

60

80

100

100

Једносмеран саобраћај на возној
траци делимично затворене
коловозне траке аутопута
(Једносмеран саобраћај на возној
и траци за спора возила
делимично затворене коловозне
траке аутопута са три саобраћајне
траке (*))

Шема A.III.1.б/в (4)

•

Саобраћајна сигнализација се поставља у
случају кошења траве у разделној траци

•
-

Попречно обезбеђивање зоне радова:
Почетак зоне радова
Једностране вертикалне запреке-десне VII-3.1,
које се постављају на почетку зоне сужења, на
растојању од 5m;
Сигнална табла са изменљивим садржајем,
која се поставља на приколицу;
Сигнална табла за означавање радова на путу
VII-8б, која се поставља на заштитно возило, на
почетку уздужне заштитне зоне;
Крај зоне радова
Саобраћајни чуњеви постављени на растојању
од 30m;

*примена на
деоници
аутопута са три
саобраћајне
траке

VII-8.1
600-800m

-

Jедностране
вертикалне
запрекедесне VII-3.1
(25x100cm)

-

•
-

Jедностране вертикалне
запреке-десне VII-3.1 (25x100cm)

5

радно возило

10.00

0+000.00
20.0

*УЗЗ=60.0m

II-45
(Ø=90cm)
*УЗЗ=60.0m
min.0.25

II-45
(Ø=60cm)

-1 m)
СУ 80m
1
Ø=

•

II-45
(Ø=60cm)

У подручју сужења постоје две саобраћајне
траке укупне ширине најмање 6.50 m
Минимална ширина саобраћајне траке до
градилишта износи 3.50 m
Табеларни преглед саобраћајне
сигнализације и опреме (L=5000m):

Дужина стуба
Kласа
Шифра и
носача (m)
ретродимензије
рефлексије Бет.стопа Преносно
(cm)
постоље
Саобраћајна сигнализација:
Симбол

II-45
(Ø=90cm)

10.0

заштитно
возило

5

Зауставна трака 3.0m
банкина

II-45
(Ø=60cm)
Возна трака 3.75 m

Претицајна трака 3.75 m

разделна трака
0.50

3.00 3.75 3.75

0.50

Претицајна трака 3.75 m

Возна трака 3.75 m

банкина
Зауставна трака 3.0m

0+000.00

1:

радно
возило

5

Jедностране вертикалне
запреке-десне VII-3.1
(25x100cm)

IV-2(5000m) (120x30cm)
0+050.00

•

(

1:

I-19 (A=120cm)

•

5.0

20.0

min.0.25

3.00 3.50

•
•

заштитно возило

5.0

Сигнална табла за
означавање радова на
путу VII-8б
Поставља се на почетку
уздужне заштитне зоне

5.0

5
1:
II-45
(Ø=60cm)
Jедностране вертикалне
запреке-десне VII-3.1 (25x100cm)

3.50 3.00

Jедностране вертикалне
запреке-десне VII-3.1 (25x100cm)

5.0

1:

Уздужно обезбеђивање зоне радова:
Једностране вертикалне запреке-десне
постављене на растојању од 10m;
Дужина градилишта је 5000 m
Шема се односи на градилиште дужине 5000
m

3.75 3.75 3.00

I-19
(A=120 cm)

Сигнална табла за
означавање радова на
путу VII-8б
Поставља се на почетку
уздужне заштитне зоне

IV-2
(A=120x30 cm)
II-45 (пречника
60cm)

I-19 (A=120cm)
IV-2(5000m)
0+050.00 (120x30cm)

600m

*УЗЗ = Уздужна
заштитна зона [m]

600m

*примена на деоници
аутопута са три
саобраћајне траке

Ограничење брзине
[km/h]

30

40

35

50

40

60

60

80

100

100

3.6

2.8

поставља се на
запреку

3

Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)

Jедностране вертикалне
запреке-десне VII-3.1
(25x100cm)

VII-8.1
600-800m

3

Количина
(kom)

VII-3.1
(25x100 cm)

2

512

СУ-1 (пречника
180 mm)

СУ-1

6

VII-3.1
(25x100 cm)

2

6

VII-8б
(175x250 cm)

3

2

VII-8.1

-

2

600m

•

Напомена: Иста шема се примењује на
деоници аутопута са три саобраћајне траке, уз
коришћење "сигналне табле са изменљивим
садржајем", чији је изглед дат унутар шеме (*).

Једносмеран саобраћај на
претицајној и возној траци сужене
коловозне траке аутопута
(Једносмеран саобраћај на
претицајној и возној траци
делимично затворене коловозне
траке аутопута са три
саобраћајне траке (*))

Шема A.III.1.б/в (5)

•
•
-

Jедностране вертикалне
запреке-леве VII-3.2
(25x100cm)
5
1:
10.0

-

10.0

Jедностране вертикалне
запреке-леве VII-3.2
(25x100cm)

10.0

-

10.0

-

20.0

II-45.1
(Ø=60cm)

•

радно возило

-

min 0.25m
*УЗЗ=60.0m

7.75m
3.75 3.50

•
•

0+000.00

•
заштитно возило

5

•
•

5.0

5.0

1:

II-45.1
(Ø=60cm)

•
II-45.1
(Ø=90cm)

0.50

0.50

Зауставна трака 3.0m
банкина

Симбол

I-19
(A=120 cm)

I-19 (A=120cm)

IV-2
(A=120x30 cm)

IV-2(5000m)
0+050.00 (120x30cm)

II-45.1
(пречника 60cm)

600m

VII-8.1
600-800m
3.00 3.75 3.75

Саобраћајни чуњеви постављени на растојању
од 30m;
Дужина градилишта је од 5000 m
Шема се односи на градилиште дужине 5000
m
У подручју сужења постоје две саобраћајне
трака ширине најмање 7.25 m
Слободна ширина коловоза износи 7.75 m
Удаљеност саобраћајних чуњева од ивице
возне траке износи 0.25 m
Табеларни преглед саобраћајне
сигнализације и опреме (L=5000m):

Дужина стуба
Kласа
Шифра и
носача (m)
ретродимензије
рефлексије Бет.стопа Преносно
(cm)
постоље
Саобраћајна сигнализација:

Сигнална табла за
означавање радова на
путу VII-8б
Поставља се на почетку
уздужне заштитне зоне
Возна трака 3.75 m

Претицајна трака 3.75 m

разделна трака

Претицајна трака 3.75 m

Возна трака 3.75 m

банкина
Зауставна трака 3.0m

Jедностране вертикалне
запреке-леве VII-3.2
(25x100cm)

Саобраћајна сигнализација се поставља у
случају кошења траве на банкини поред пута
Попречно обезбеђивање зоне радова:
Почетак зоне радова
Саобраћајни чуњеви, који се постављају на
почетку зоне сужења, на растојању од 5m;
Сигнална табла са изменљивим садржајем која
се поставља на приколицу;
Сигнална табла за означавање радова на путу,
која се поставља назаштитно возило, на
растојању min 50m од радног возила;
Крај зоне радова
Саобраћајни чуњеви постављени на растојању
од 30m;
Уздужно обезбеђивање зоне радова:

3.75 3.75 3.00

*УЗЗ = Уздужна
заштитна зона [m]

600m

*примена на деоници
аутопута са три
саобраћајне траке

30

40
50

40

60

60

80

100

100

3.6

2.8

поставља се на
запреку

3

Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)

Ограничење брзине
[km/h]

35

3

Количина
(kom)

VII-3.2
(25x100 cm)

2

257

СУ-1 (пречника
180 mm)

СУ-1

3

VII-3.2
(25x100 cm)

2

3

VII-8б
(175x250 cm)

3

1

VII-8.1

-

2

600m

•

Напомена: Иста шема се примењује на
деоници аутопута са три саобраћајне траке, уз
коришћење "сигналне табле са изменљивим
садржајем", чији је изглед дат унутар шеме (*).

Једносмеран саобраћај на возној
траци делимично затворене
коловозне траке аутопута
(Једносмеран саобраћај на возној
и траци за спора возила
делимично затворене коловозне
траке аутопута са три саобраћајне
траке

Шема A.IV.1.б/в (1)

•
-

-

радно возило

•

У подручју сужења постоји једна саобраћајна
трака ширине најмање 3.75 m

•

Табеларни преглед саобраћајне
сигнализације и опреме:

Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)

Количина
(kom)

50 m

3.75 3.00

Ова шема се примењује приликом извођења
радова са возилима у сталном покрету, која
се налазе у претицајној траци
Радно возило изводи радове, у сталном
покрету, а прати га заштитно возило на које се
поставља сигнална табла за означавање
радова на путу;
Међусобна удаљеност радног и заштитног
возила износи 50 m;

VII-8б
(175x250 cm)

3

1

заштитно возило

•

II-45
(Ø=90cm)

Зауставна трака 3.0m
банкина

Возна трака 3.75 m

Претицајна трака 3.75 m

разделна трака
0.50

Претицајна трака 3.75 m

3.00 3.75 3.75

0.50

Возна трака 3.75 m

банкина
Зауставна трака 3.0m

Сигнална табла за
означавање радова на путу
VII-8б (на заштитном возилу)

3.75 3.75 3.00

Напомена: Иста шема се примењује на
деоници аутопута са три саобраћајне траке.

Једносмеран саобраћај на
претицајној и возној траци сужене
коловозне траке аутопута
(Једносмеран саобраћај на возној
и траци за спора возила
делимично затворене коловозне
траке аутопута са три
саобраћајне траке

Шема A.IV.1.б/в (2)

•
-

-

3.75 3.75

радно возило

Ова шема се примењује приликом извођења
радова са возилима у сталном покрету, која
се налазе у зауставној траци
Радно возило изводи радове, у сталном
покрету, а прати га заштитно возило на које се
поставља сигнална табла за означавање
радова на путу;
Међусобна удаљеност радног и заштитног
возила износи 50 m;

•

У подручју сужења постоје две саобраћајне
траке укупне ширине најмање 7.50 m

•

Табеларни преглед саобраћајне
сигнализације и опреме:

50 m

Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)
VII-8б
(175x250 cm)

3

Количина
(kom)

1

заштитно возило

•

II-45.1
(Ø=90cm)

Зауставна трака 3.0m
банкина

Возна трака 3.75 m

Претицајна трака 3.75 m

разделна трака
0.50

Претицајна трака 3.75 m

3.00 3.75 3.75

0.50

Возна трака 3.75 m

банкина
Зауставна трака 3.0m

Сигнална табла за
означавање радова на путу
VII-8б (на заштитном возилу)

3.75 3.75 3.00

Напомена: Иста шема се примењује на
деоници аутопута са три саобраћајне траке.

Једносмеран саобраћај на
претицајној траци делимично
затворене коловозне траке
аутопута
(Једносмеран саобраћај на
претицајној траци делимично
затворене коловозне траке
аутопута са три саобраћајне
траке)

Шема A.IV.1.б/в (3)

•
-

3.75

•

У подручју сужења постоји једна саобраћајна
трака ширине најмање 3.75 m

•

Табеларни преглед саобраћајне
сигнализације и опреме:

радно возило

50 m

Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)

заштитно возило

II-45.1
(Ø=90cm)

Зауставна трака 3.0m
банкина

Возна трака 3.75 m

Претицајна трака 3.75 m

Претицајна трака 3.75 m

разделна трака
0.50

0.50

Возна трака 3.75 m

банкина
Зауставна трака 3.0m

Сигнална табла за
означавање радова на путу
VII-8б (на заштитном возилу)

3.00 3.75 3.75

3.75 3.75 3.00

Ова шема се примењује приликом извођења
радова са возилима у сталном покрету, која
се налазе у возној траци
Радно возило изводи радове, у сталном
покрету, а прати га заштитно возило на које се
поставља сигнална табла за означавање
радова на путу;
Међусобна удаљеност радног и заштитног
возила износи 50 m;

VII-8б
(175x250 cm)

3

Количина
(kom)

1

Шема Б.I.7.а/б/в

Одвијање двосмерног саобраћаја
без сужења коловоза
•
•
•
-

IV-1(400m) (90x25cm)
0+400.00
Светло
упозорења СУ-4 (Ø=180mm)
I-19 (A=90cm)

•
•
•
•

II-30(50km/h) (Ø=60cm)
0+100.00

•

II-28 (Ø=60cm)

•
III-17 (Ø=60cm)
0+020.00

Саобраћајна сигнализација се поставља у
случају извођења радова на банкини и/или у
путном појасу
Попречно обезбеђивање зоне радова:
Почетак зоне радова
Једнострана вертикална запрека-лева VII-3.2,
на којој се поставља знак II-45.1;
Уздужно обезбеђивање зоне радова:
Једностране вертикалне запреке-леве VII-3.2;
Постављају се на растојању од 20 m;
На сваку другу запреку поставља се светло
упозорења СУ-1;
Дужина градилишта је од 50 m до 1500 m
Шема се односи на градилиште дужине 500 m
У подручју сужења постоје две саобраћајне
траке укупне ширине најмање 5.50 m
Минимална ширина саобраћајне траке до
градилишта износи 2.50 m
Удаљеност ивице вертикалне запреке од
ивице градилишта износи 0.50 m
Табеларни преглед саобраћајне
сигнализације и опреме (L=500m):

Дужина стуба
Kласа
Шифра и
носача (m)
ретродимензије
рефлексије Бет.стопа Преносно
(cm)
постоље
Саобраћајна сигнализација:

IV-2(500m) (90x25cm)
0+000.00

Симбол

5.0m

I-19 (A=90cm)

Градилиште

20.0m

0+000.00

II-28 (Ø=60cm)

L=500m

>5.75

Једностране вертикалне
запреке-леве
VII-3.2 (25x100cm)
на растојању од 20 m
На свакој другој запреци налази
се светло упозорења СУ-1

II-30(50km/h) (Ø=60cm)

поновити код градилишта
дужих од 300 m

min.

3.00 2.50

поновити код
градилишта
дужих од 300 m

II-30(50km/h) (Ø=60cm)

1.05

Бочна заштитна зона=1.05 m

20.0m

II-28 (Ø=60cm)

5.0m

II-45.1
(Ø=40cm)
Једнострана запрека
VII-3.2
(25x100cm)

I-19 (A=90cm)
IV-2(500m) (90x25cm)
0+000.00
III-17 (Ø=60cm)
0+020.00

II-28 (Ø=60cm)

Возна трака 3. 00-3.50m
банкина

3.00 3.00

0.25-0.35

0.25-0.35

банкина
Возна трака 3. 00-3.50m

II-30(50km/h) (Ø=60cm)
0+100.00

Светло
упозорења СУ-4 (Ø=180mm)
I-19 (A=90cm)

IV-1(400m) (90x25cm)
0+400.00

I-19 (странице
90cm)
IV-1/IV-2
(странице
90x25cm)
II-28 (пречника
60cm)
II-30 (пречника
60cm)

2

3.2

2.4

2

3.2

2.4

II-45.1 (пречника
40cm)

2

III-17 (пречника
60cm)

2

Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)

поставља се на
запреку

1.8

2.6

Количина
(kom)

VII-3.2
(25x100 cm)

2

13

СУ-2 (пречника
180 mm)

СУ-1

13

VII-3.2
(25x100 cm)

2

13

СУ-4 (пречника
180 mm)

СУ-4

2

Одвијање двосмерног саобраћаја
са сужењем коловоза

Шема Б.I.1.б/в
*УЗЗ = Уздужна
заштитна зона [m]

Ограничење брзине
[km/h]

30

40

35

50

40

60

60

80

100

100

•
•
-

IV-1(400m) (90x25cm)
0+400.00
I-19 (A=90cm)

Светло
упозорења СУ-4 (Ø=180mm)

-

Саобраћајна сигнализација се поставља у
случају извођења радова поред пута и/или на
једном делу саобраћајне траке
Попречно обезбеђивање зоне радова:
Почетак зоне радова
Једностране вертикалне запреке-леве VII-3.2,
узастопно постављенe, на које се постављају
светла упозорења типa СУ-1, једнострана
запрека VII-3.2 поставља се знак II-45.1;
Постављају се на почетку зоне сужења, у
односу 1:10;
Крај зоне радова
Једностране вертикалне запреке-леве VII-3.2
са СУ-1, постављене у односу 1:5;

II-30(60km/h) (Ø=60cm)
0+200.00
I-5.2 (A=90cm)

•
-

II-30(40km/h) (Ø=60cm)
0+100.00
II-28 (Ø=60cm)
IV-2(250m) (90x25cm)
0+000.00

III-17 (Ø=60cm)
0+020.00

20.0m

1:5

I-19 (A=90cm)
0+000.00

НАПОМЕНА:
Ширина коловоза < 7.20m,
потребно насипање банкине
у ширини од min 0.50m

Једностране вертикалне
запреке-леве
VII-3.2 (25x100cm)
На свакој запреци налази се
светло упозорења СУ-1

Једностране вертикалне
запреке-леве
VII-3.2 (25x100cm)
на растојању од 20 m
На свакој другој запреци налази
се светло упозорења СУ-1

Уздужно обезбеђивање зоне радова:
Једностране вертикалне запреке-леве VII-3.2
постављене на растојању од 20m;
На сваку другу запреку поставља се светло
упозорења СУ-1;
•
Градилиште је дужине од 50 m до 1500 m
•
Шема се односи на градилиште дужине 200 m
•
У подручју сужења постоје две саобраћајне
траке укупне ширине најмање 5.00 m
•
Удаљеност ивице вертикалне запреке од
ивице градилишта износи 0.50 m
•
Табеларни преглед саобраћајне
сигнализације и опреме (L=200m):
Дужина стуба
Kласа
Шифра и
носача (m)
Симбол
ретродимензије
рефлексије Бет.стопа Преносно
(cm)
постоље
Саобраћајна сигнализација:
I-19 (странице
90cm)
IV-1/IV-2
(странице
90x25cm)
I-5.1 (странице
90cm)
II-30 (пречника
60cm)

II-28 (Ø=60cm)

min.

L=200m

2.50

2.50 2.50

поновити код градилишта
дужих од 300 m

II-30(40km/h) (Ø=60cm)

II-28 (Ø=60cm)

20.0m

1.05

II-30 (пречника
60cm)

II-30 (пречника
60cm)

*УЗЗ=30.0m

10.0m

1 : 10

а
ењ
ор m)
оз
уп 0m
ло =18
ет
св -1 (Ø
СУ

Jедностране
вертикалне
запреке-леве
VII-3.2 (25x100cm)

III-17 (Ø=60cm)
0+020.00

I-19 (A=90cm)

Возна трака 3. 00-3.50m
банкина

2.7

2

3.5

2.7

2

3.2

2.4

2

III-17 (пречника
60cm)

2

поставља се на
запреку

2.6

Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)

II-28 (Ø=60cm)

0.25-0.35

3.5

II-45.1 (пречника
40cm)

IV-2(250m) (90x25cm)
0+000.00

банкина
Возна трака 3. 00-3.50m

2

Бочна заштитна зона=1.05 m

II-45.1 (Ø=40cm)
Jеднострана запрека
VII-3.2 (25x100cm)

0.25-0.35

2.4

I-5.2 (странице
90cm)

II-28 (пречника
60cm)

3.00 3.00

3.2

поновити код градилишта
дужих од 300 m

Градилиште

min. min.

II-30(40km/h) (Ø=60cm)

2

II-30(40km/h) (Ø=60cm)
0+100.00

1.8

Количина
(kom)

VII-3.2
(25x100 cm)

2

6

СУ-1 (пречника
180 mm)

СУ-1

9

VII-3.2
(25x100 cm)

2

10

СУ-4 (пречника
180 mm)

СУ-4

2

Врста
ознаке

Јединица
мере

Количина

неиспрекидана
линија (d=15cm)

m2

85

Ознаке на путу:
I-5.1 (A=90cm)
II-30(60km/h) (Ø=60cm)
0+200.00
Светло
упозорења СУ-4 (Ø=180mm)

I-19 (A=90cm)

IV-1(400m) (90x25cm)
0+400.00

Ознака

Напомена: У табеларном прегледу је исказана
количина за обележавање неиспрекидане линије жуте
боје, ширине 15cm. У зависности од категорије пута,
применити линију одговарајуће ширине, у складу са
СРП стандардима.

Шема Б.I.5.а
*УЗЗ = Уздужна
заштитна зона [m]

Ограничење брзине
[km/h]

30

40

35

50

40

60

60

80

100

100

Одвијање једносмерног
саобраћаја наизменичним
пропуштањем које је регулисано
саобраћајним знаковима
•
•
-

IV-1(400m) (90x25cm)
0+400.00

-

Саобраћајна сигнализација се поставља у
случају извођења радова поред пута и/или на
једној саобраћајнoj траци
Попречно обезбеђивање зоне радова:
Почетак зоне радова
Једностране вертикалне запреке-леве VII-3.2,
узастопно постављене, на које се постављају
светла упозорења типa СУ-1, двострана
запрека VII-3.2/VII-3.1 поставља се знак II-45.1;
Постављају се на почетку зоне сужења,
у односу 1:10;
Крај зоне радова
Двостране вертикалне запреке-леве/десне
VII-3.2/VII-3.1 са СУ-2, постављене у односу 1:5;

I-19 (A=90cm)

Светло
упозорења СУ-4 (Ø=180mm)

II-30(60km/h) (Ø=60cm)
0+300.00

•
-

II-28 (Ø=60cm)
0+200.00
I-5.2 (A=90cm)

III-17 (Ø=60cm)
0+020.00

II-30(40km/h) (Ø=60cm)
0+100.00
II-45 (Ø=40cm)
Двострана
запрека
VII-3.2/VII-3.1
(25x100cm)

Двостране вертикалне
запреке-леве/десне
VII-3.2/VII-3.1 (25x100cm)
На свакој запреци налази се
светло упозорења СУ-2

Уздужно обезбеђивање зоне радова:
Двостране вертикалне запреке-леве/десне
VII-3.2/VII-3.1;постављене на растојању од 10m;
На сваку другу запреку поставља се светло
упозорења СУ-2;
•
Дужина градилишта је max 40 m
•
У подручју сужења постоји једна саобраћајна
трака ширине најмање 2.50 m
•
Удаљеност ивице вертикалне запреке од
ивице градилишта износи 0.50 m
•
Табеларни преглед саобраћајне
сигнализације и опреме (L=40m):
Дужина стуба
Kласа
Шифра и
носача (m)
ретроСимбол
димензије
рефлексије Бет.стопа Преносно
(cm)
постоље
Саобраћајна сигнализација:
I-19 (странице
90cm)
IV-1(странице
90x25cm)

III-1 (60x60cm)
0+020.00
0+000.00
1:5

Двостране вертикалне
запреке-леве/десне
VII-3.2/VII-3.1 (25x100cm)
на растојању од 10 m
На свакој другој запреци налази
се светло упозорења СУ-2

L=40m

НАПОМЕНА:
Ширина коловоза < 7.20m,
потребно насипање банкине
у ширини од min 0.50m

min.

2.4

2

3.5

2.7

2

3.5

2.7

II-30 (пречника
60cm)

2

2.6

1.8

II-33 (пречника
60cm)

2

2.6

1.8

II-45 (пречника
40cm)

2

II-45.1 (пречника
40cm)

2

III-17 (пречника
60cm)

2

2.6

1.8

III-1 (квадрат
странице 60cm)

2

2.6

1.8

II-28 (пречника
60cm)
I-5.2 (странице
90cm)
II-28 (пречника
60cm)

*УЗЗ=30.0m

2.50

3.2

I-5.1 (странице
90cm)

10.0m

min.

2.50

Градилиште

1.05

Бочна заштитна зона=1.05 m

2

1 : 10

II-45.1 (Ø=40cm)
Двострана запрека
VII-3.2/VII-3.1
(25x100cm)

ет
св
ло

Jедностране
вертикалне
запреке-леве
VII-3.2 (25x100cm)

а
ењ

ор

оз

уп

-1

СУ

0+000.00

80

=1

(Ø

III-17 (Ø=60cm)
0+020.00

mm
)

II-33 (Ø60cm)
0+020.00

Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)
СУ-1 (пречника
180 mm)
VII-3.2
(25x100 cm)

II-30(40km/h) (Ø=60cm)
0+100.00

Возна трака 3. 00-3.50m
0.25-0.35
банкина

банкина
Возна трака 3. 00-3.50m
0.25-0.35

II-28 (Ø=60cm)
0+200.00

II-30(60km/h) (Ø=60cm)
0+300.00
Светло
упозорења СУ-4 (Ø=180mm)

I-19 (A=90cm)

Напомена: У табеларном прегледу је
IV-1(400m) (90x25cm) исказана количина за обележавање
0+400.00
неиспрекидане линије жуте боје, ширине
15cm. У зависности од категорије пута,
применити линију одговарајуће ширине,
у складу са СРП стандардима.

Количина
(kom)

СУ-1

3

2

3

VII-3.2/VII-3.1
(25x100 cm)

2

5

СУ-2 (пречника
180 mm)

I-5.1 (A=90cm)

3.00 3.00

поставља се на
запреку

СУ-2

5

VII-3.2/VII-3.1
(25x100 cm)

2

5

СУ-4 (пречника
180 mm)

СУ-4

2

Врста
ознаке

Јединица
мере

Количина

неиспрекидана
линија (d=15cm)

m2

18

Ознаке на путу:
Ознака

Шема Б.I.5.б
*УЗЗ = Уздужна
заштитна зона [m]

Ограничење брзине
[km/h]

IV-1(400m) (90x25cm)
0+400.00

30

40

35

50

40

60

60

80

100

100

Одвијање једносмерног саобраћаја
наизменичним пропуштањем које је
регулисано ручно са заставицама
•
•
-

I-19 (A=90cm)

Светло
упозорења СУ-4 (Ø=180mm)

II-30(60km/h) (Ø=60cm)
0+300.00
III-303 (250m) (60x90cm)
0+250.00

-

II-28 (Ø=60cm)
0+200.00

III-17 (Ø=60cm)
0+020.00

•
-

I-5.2 (A=90cm)
II-30(40km/h) (Ø=60cm)
0+100.00

II-45 (Ø=40cm)
Двострана
запрека
VII-3.2/VII-3.1
(25x100cm)

Двостране вертикалне
запреке-леве/десне
VII-3.2/VII-3.1 (25x100cm)
На свакој запреци налази се
светло упозорења СУ-2

•
•
•
•

0+020.00
0+000.00
1:5

•

L=100m
min.

I-19 (странице
90cm)
IV-1
(странице
90x25cm)

Двостране вертикалне
запреке-леве/десне
VII-3.2/VII-3.1 (25x100cm)
на растојању од 20 m
На свакој другој запреци налази
се светло упозорења СУ-2

2

3.2

2.4

2

3.5

2.7

2

3.5

2.7

II-30 (пречника
60cm)

2

2.6

1.8

II-45 (пречника
40cm)

2

II-45.1 (пречника
40cm)

2

III-17 (пречника
60cm)

2

2.6

1.8

III-303 (250m)

2

3.0

2.2

I-5.1 (странице
90cm)
II-28 (пречника
60cm)

20.0m

2.50

Симбол

Градилиште

НАПОМЕНА:
Ширина коловоза < 7.20m,
потребно насипање банкине
у ширини од min 0.50m

Табеларни преглед саобраћајне
сигнализације и опреме (L=100m):

Дужина стуба
Kласа
Шифра и
носача (m)
ретродимензије
рефлексије Бет.стопа Преносно
(cm)
постоље
Саобраћајна сигнализација:

1.05

Бочна заштитна зона=1.05 m

Саобраћајна сигнализација се поставља у
случају извођења радова поред пута и/или на
једном делу саобраћајне траке
Попречно обезбеђивање зоне радова:
Почетак зоне радова
Једностране вертикалне запреке-леве VII-3.2,
узастопно постављене на које се постављају
светла упозорења типa СУ-1, двострана
запрека VII-3.2/VII-3.1 поставља се знак II-45.1;
Постављају се на почетку зоне сужења, у
односу 1:10;
Крај зоне радова
Двостране вертикалне запреке-леве/десне
VII-3.2/VII-3.1 са СУ-2, постављене у односу 1:5;
Уздужно обезбеђивање зоне радова:
Двостране вертикалне запреке-леве/десне
VII-3.2/VII-3.1;постављене на растојању од 20m;
На сваку другу запреку поставља се светло
упозорења СУ-2;
Дужина градилишта је максимално 200 m
Шема се односи на градилиште дужине 100 m
У подручју сужења постоји једна саобраћајна
трака ширине најмање 2.50 m
Удаљеност ивице вертикалне запреке од
ивице градилишта износи 0.50 m

min.

2.50
*УЗЗ=30.0m

I-5.2 (странице
90cm)

II-45.1 (Ø=40cm)
Двострана запрека
VII-3.2/VII-3.1
(25x100cm)

II-28 (пречника
60cm)

св
ло

ет
ор

1 : 10

оз
уп

аС

ењ

Jедностране
вертикалне
запреке-леве
VII-3.2 (25x100cm)

1
У-

8
=1
(Ø

0+000.00

m)

0m

III-17 (Ø=60cm)
0+020.00

0+020.00

(правоугаони
страница 60x90cm)

Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)
СУ-1 (пречника
180 mm)
VII-3.2
(25x100 cm)

II-30(40km/h) (Ø=60cm)
0+100.00

банкина

0.25-0.35

Возна трака 3. 00-3.50m

банкина
Возна трака 3. 00-3.50m
0.25-0.35

3.00 3.00

II-28 (Ø=60cm)
0+200.00

3

2

3

VII-3.2/VII-3.1
(25x100 cm)

2

5

СУ-2 (пречника
180 mm)

СУ-2

5

VII-3.2/VII-3.1
(25x100 cm)

2

5

СУ-4

2

-

4

Врста
ознаке

Јединица
мере

Количина

неиспрекидана
линија (d=15cm)

m2

26

СУ-4 (пречника
180 mm)
Заставице за
ручно
регулисање
саобраћаја
(40x40 cm)

III-303 (250m) (60x90cm)
0+250.00

Напомена: У табеларном прегледу је
исказана количина за обележавање
I-19 (A=90cm)
неиспрекидане линије жуте боје, ширине
IV-1(400m) (90x25cm) 15cm. У зависности од категорије пута,
0+400.00
применити линију одговарајуће ширине,
у складу са СРП стандардима.
Светло упозорења СУ-4
(Ø=180mm)

Количина
(kom)

СУ-1

I-5.1 (A=90cm)

II-30(60km/h) (Ø=60cm)
0+300.00

поставља се на
запреку

Ознаке на путу:
Ознака

Шема Б.I.5.б/в
*УЗЗ = Уздужна
заштитна зона [m]

Ограничење брзине
[km/h]

30

40

35

50

40

60

60

80

100

100

Одвијање једносмерног саобраћаја
наизменичним пропуштањем које је
регулисано семафорима
•
•
-

IV-1(400m) (90x25cm)
0+400.00
I-19 (A=90cm)
Светло упозорења СУ-4
(Ø=180mm)

II-30(60km/h) (Ø=60cm)
0+300.00

II-28 (Ø=60cm)
0+200.00

-

I-20 (A=90cm)

•
-

III-17 (Ø=60cm)
0+020.00

II-30(40km/h) (Ø=60cm)
0+100.00

0+020.00

II-45 (Ø=40cm)
Двострана
запрека
VII-3.2/VII-3.1
(25x100cm)

Двостране вертикалне
запреке-леве/десне
VII-3.2/VII-3.1 (25x100cm)
На свакој запреци налази се
светло упозорења СУ-2

•
•
•
•

Возачка лантерна А.2
0+000.00
1:5

•

Саобраћајна сигнализација се поставља у
случају извођења радова поред пута или на
једном делу саобраћајне траке
Попречно обезбеђивање зоне радова:
Почетак зоне радова
Једностране вертикалне запреке-леве VII-3.2,
узастопно постављенe, на које се постављају
светла упозорења типa СУ-1, двострана
запрека VII-3.2/VII-3.1 поставља се знак II-45.1;
Постављају се на почетку зоне сужења,
у односу 1:10;
Крај зоне радова
Двостране вертикалне запреке-леве/десне
VII-3.2/VII-3.1 са СУ-2,постављене у односу 1:5;
Уздужно обезбеђивање зоне радова:
Двостране вертикалне запреке-леве/десне
VII-3.2/VII-3.1;постављене на растојању од 20m;
На сваку другу запреку поставља се светло
упозорења СУ-2;
Дужина градилишта је од 200 m до 500 m
Шема се односи на градилиште дужине 200 m
У подручју сужења постоји једна саобраћајна
трака ширине најмање 2.50 m
Удаљеност ивице вертикалне запреке од
ивице градилишта износи 0.50 m
Табеларни преглед саобраћајне
сигнализације и опреме (L=200m):

Дужина стуба
Kласа
Шифра и
носача (m)
ретродимензије
рефлексије Бет.стопа Преносно
(cm)
постоље
Саобраћајна сигнализација:
Симбол

L=200m
min.

I-19 (странице
90cm)
IV-1
(странице
90x25cm)

20.0m

2.50

Двостране вертикалне
запреке-леве/десне
VII-3.2/VII-3.1 (25x100cm)
на растојању од 20 m
На свакој другој запреци налази
се светло упозорења СУ-2

Градилиште

НАПОМЕНА:
Ширина коловоза < 7.20m,
потребно насипање банкине
у ширини од min 0.50m

*УЗЗ=30.0m

0.50 (min0.25)

min.

2.50

II-45.1 (Ø=40cm)
Двострана запрека
VII-3.2/VII-3.1
(25x100cm)
св
ло

1 : 10

ет
ор

оз
уп

аС

ењ

Jедностране
вертикалне
запреке-леве
VII-3.2 (25x100cm)

1
У-

8
=1
(Ø

0+000.00

2

3.2

2.4

I-20 (странице
90cm)
II-28 (пречника
60cm)

2

3.5

2.7

II-30 (пречника
60cm)

2

2.6

1.8

II-45 (пречника
40cm)

2

II-45.1 (пречника
40cm)

2

III-17 (пречника
60cm)

2

m)

0m

III-17 (Ø=60cm)
0+020.00

II-30(40km/h) (Ø=60cm)
0+100.00

3

2

3

VII-3.2/VII-3.1
(25x100 cm)

2

7

СУ-2 (пречника
180 mm)

СУ-2

7

банкина

0.25-0.35

Возна трака 3. 00-3.50m

банкина
Возна трака 3. 00-3.50m
0.25-0.35

3.00 3.00

Напомена: У табеларном прегледу је
исказана количина за обележавање
IV-1(400m) (90x25cm)неиспрекидане линије жуте боје, ширине
0+400.00
15cm. У зависности од категорије пута,
применити линију одговарајуће ширине,
у складу са СРПС стандардима.
I-19 (A=90cm)

2

7

СУ-4

2

-

2

Врста
ознаке

Јединица
мере

Количина

неиспрекидана
линија (d=15cm)

m2

42

m2

3

СУ-4 (пречника
180 mm)
Градилишни
преносни
семафор
(пречник
лантерне
min 210 mm)

II-28 (Ø=60cm)
0+200.00

Количина
(kom)

СУ-1

VII-3.2/VII-3.1
(25x100 cm)

I-20 (A=90cm)

1.8

СУ-1 (пречника
180 mm)
VII-3.2
(25x100 cm)

0+020.00

Светло упозорења СУ-4
(Ø=180mm)

2.6

Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)

Возачка лантерна А.1

II-30(60km/h) (Ø=60cm)
0+300.00

поставља се на
запреку

Ознаке на путу:
Ознака

зауставна линија

(d=50cm)

Шема Б.II.7.а/б

Одвијање двосмерног саобраћаја
без сужења коловоза
•
•
•
-

IV-1(400m) (90x250cm)
0+400.00

•
•
•

Светло
упозорења СУ-4 (Ø=180mm)
I-19 (A=90cm)

•
•
II-30(50km/h) (Ø=60cm)
0+100.00

•

Саобраћајна сигнализација се поставља у
случају извођења радова на банкини и/или у
путном појасу
Попречно обезбеђивање зоне радова:
Почетак зоне радова
Једнострана вертикална запрека-лева VII-3.2,
на којој се поставља знак II-45.1;
Уздужно обезбеђивање зоне радова:
Саобраћајни чуњеви, који се постављају на
почетку зоне сужења, на растојању од 10m;
Дужина градилишта је од 50 m до 300 m
Шема се односи на градилиште дужине 200 m
У подручју сужења постоје две саобраћајне
траке укупне ширине најмање 5.50 m
Минимална ширина саобраћајне траке до
градилишта износи 2.50 m
Удаљеност ивице саобраћајног чуња од ивице
градилишта износи мин. 0.25 m
Табеларни преглед саобраћајне
сигнализације и опреме (L=200m):

Дужина стуба
Kласа
Шифра и
носача (m)
ретродимензије
рефлексије Бет.стопа Преносно
(cm)
постоље
Саобраћајна сигнализација:

II-28 (Ø=60cm)

Симбол

III-17 (Ø=60cm)
0+020.00

IV-2(200m) (90x25cm)
0+000.00
I-19 (A=90cm)
5.0m

I-19 (странице
90cm)
IV-1/IV-2
(странице
90x25cm)
II-28 (пречника
60cm)

Градилиште

10.0m

II-30 (пречника
60cm)

Л=200m
min.

10.0m

0.50 (min 0.25)

II-45.1
(Ø=40cm)
Једнострана запрека
VII-3.2
(25x100cm)

5.0m

10.0m

10.0m

I-19 (A=90cm)
IV-2(200m) (90x25cm)
0+000.00
III-17 (Ø=60cm)
0+020.00

II-28 (Ø=60cm)

Возна трака 3. 00-3.50m

Светло
упозорења СУ-4 (Ø=180mm)
I-19 (A=90cm)

0.25-0.35 банкина

Возна трака 3. 00-3.50m

II-30(50km/h) (Ø=60cm)
0+100.00

0.25-0.35 банкина

3.2

2.4

2

3.2

2.4

II-45.1 (пречника
40cm)

2

III-17 (пречника
60cm)

2

поставља се на
запреку

2.6

Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)

3.00 2.50

3.00 3.00

2

IV-1(400m)
0+400.00

1.8

Количина
(kom)

VII-3.2
(25x100 cm)

2

1

VII-5
(h=50 cm)

2

20

СУ-4 (пречника
180 mm)

СУ-4

2

Одвијање двосмерног саобраћаја
са сужењем коловоза

Шема Б.II.2.a/б
*УЗЗ = Уздужна
заштитна зона [m]

Ограничење брзине
[km/h]

30

40

35

50

40

60

60

80

100

100

•
•
-

IV-1(400m) (90x25cm)
0+400.00
I-19 (A=90cm)

Светло
упозорења СУ-4 (Ø=180mm)

•
-

II-30(60km/h) (Ø=60cm)
0+200.00

•
•
•

I-5.2 (A=90cm)
II-30(40km/h) (Ø=60cm)
0+100.00

•
•

II-28 (Ø=60cm)
IV-2(250m) (90x25cm)
0+000.00

III-17 (Ø=60cm)
0+020.00

•

Саобраћајна сигнализација се поставља у
случају извођења радова поред пута и/или на
једном делу саобраћајне траке
Попречно обезбеђивање зоне радова:
Почетак зоне радова
Саобраћајни чуњеви, који се постављају на
почетку зоне сужења, на растојању од 5m;
Постављају се у односу 1:10;
Крај зоне радова
Саобраћајни чуњеви постављени на растојању
од 5m, у односу 1:5;
Уздужно обезбеђивање зоне радова:
Саобраћајни чуњеви постављени на растојању
од 10m;
Дужина градилишта је од 50 m до 300 m
Шема се односи на градилиште дужине 200 m
У подручју сужења постоје две саобраћајне
траке укупне ширине најмање 5.00 m
Минимална ширина саобраћајне траке до
градилишта износи 2.50 m
Удаљеност ивице саобраћајног чуња од ивице
градилишта износи мин. 0.25 m
Табеларни преглед саобраћајне
сигнализације и опреме (L=200m):

Дужина стуба
Kласа
Шифра и
носача (m)
ретродимензије
рефлексије Бет.стопа Преносно
(cm)
постоље
Саобраћајна сигнализација:

I-19 (A=90cm)
0+000.00

I-19 (странице
90cm)
IV-1/IV-2
(странице
90x25cm)

10.0m

1:5

3-5m

Симбол

I-5.1 (странице
90cm)
II-30 (пречника
60cm)

2

3.2

2.4

2

3.5

2.7

2

3.5

2.7

2

3.2

2.4

2

2.6

1.8

Л=200m

Градилиште

I-5.2 (странице
90cm)
II-30 (пречника
60cm)

min. min.

0.50 (min 0.25)

2.50 2.50

II-28 (пречника
60cm)
II-30 (пречника
60cm)

10.0m

III-17 (пречника
60cm)

5.0

1 : 10

10.0m

*УЗЗ=30.0m

Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)

III-17 (Ø=60cm)
0+020.00

I-19 (A=90cm)
IV-2(250m) (90x25cm)
0+000.00

I-5.1 (A=90cm)
банкина

Возна трака 3. 00-3.50m

3.00 3.00

II-30(40km/h) (Ø=60cm)
0+100.00

0.25-0.35

0.25-0.35

банкина
Возна трака 3. 00-3.50m

II-28 (Ø=60cm)

II-30(60km/h) (Ø=60cm)
0+200.00
Светло
упозорења СУ-4 (Ø=180mm)

I-19 (A=90cm)

IV-1(400m) (90x25cm)
0+400.00

Количина
(kom)

VII-5
(h=50 cm)

2

29

СУ-4 (пречника
180 mm)

СУ-4

2

Шема Б.II.5.а
*УЗЗ = Уздужна
заштитна зона [m]

Ограничење брзине
[km/h]

30

40

35

50

40

60

60

80

100

100

Одвијање једносмерног
саобраћаја наизменичним
пропуштањем које је регулисано
саобраћајним знаковима
•
•
-

IV-1(400m) (90x25cm)
0+400.00

-

I-19 (A=90cm)

Светло
упозорења СУ-4 (Ø=180mm)

II-30(60km/h) (Ø=60cm)
0+300.00

•
-

II-28 (Ø=60cm)
0+200.00

•
•
•

I-5.1 (A=90cm)

•
II-30(40km/h) (Ø=60cm)
0+100.00

•

Саобраћајна сигнализација се поставља у
случају извођења радова нa саобраћајној
траци
Попречно обезбеђивање зоне радова:
Почетак зоне радова
Саобраћајни чуњеви, који се постављају на
почетку зоне сужења, на растојању од 4.6m, у
односу 1:3;
Крај зоне радова
Саобраћајни чуњеви постављени на растојању
од 5m, у односу 1:5;
Уздужно обезбеђивање зоне радова:
Саобраћајни чуњеви постављени на растојању
од 10m;
Дужина градилишта је max 40 m
Шема се односи на градилиште дужине 50 m
У подручју сужења постоји једна саобраћајна
трака ширине најмање 2.50 m
Удаљеност ивице саобраћајног чуња од ивице
градилишта износи мин. 0.25 m
Табеларни преглед саобраћајне
сигнализације и опреме (L=50m):

Дужина стуба
Kласа
Шифра и
носача (m)
ретродимензије
рефлексије Бет.стопа Преносно
(cm)
постоље
Саобраћајна сигнализација:
Симбол

III-1 (60x60cm)
0+020.00

III-17 (Ø=60cm)
0+020.00

I-19 (странице
90cm)
IV-1/IV-2
(странице
90x25cm)

5.0

0+000.00
1:5
L=50m

10.0m
*УЗЗ=30.0m

1:3
4.6m

III-17 (Ø=60cm)
0+020.00

II-33 (Ø60cm)
0+020.00
II-30(40km/h) (Ø=60cm)
0+100.00

I-5.1 (A=90cm)
II-28 (Ø=60cm)
0+200.00

0.25-0.35

Возна трака 3. 00-3.50m
банкина

II-30(60km/h) (Ø=60cm)
0+300.00
банкина
Возна трака 3. 00-3.50m

3.5

2.7

2

3.5

2.7

II-30 (пречника
60cm)

2

2.6

1.8

II-33 (пречника
60cm)

2

2.6

1.8

III-17 (пречника
60cm)

2

2.6

1.8

III-1 (квадрат
странице 60cm)

2

2.6

1.8

II-28 (пречника
60cm)

0+000.00

0.25-0.35

2

I-5.2 (странице
90cm)

0.50 (min0.25)

10.0m

2.4

II-28 (пречника
60cm)

2.50

3.00 3.00

3.2

I-5.1 (странице
90cm)

Градилиште

min.

2

Светло
упозорења СУ-4 (Ø=180mm)

I-19 (A=90cm)

IV-1(400m) (90x25cm)
0+400.00

Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)

Количина
(kom)

VII-5
(h=50 cm)

2

14

СУ-4 (пречника
180 mm)

-

2

Шема Б.II.5.a/б
*УЗЗ = Уздужна
заштитна зона [m]

Ограничење брзине
[km/h]

IV-1(400m) (90x25cm)
0+400.00

30

40

35

50

40

60

60

80

100

100

Одвијање једносмерног
саобраћаја наизменичним
пропуштањем које је регулисано
ручно са заставицама
•
•
-

I-19 (A=90cm)

Светло
упозорења СУ-4 (Ø=180mm)

II-30(60km/h) (Ø=60cm)
0+300.00

III-303 (250m) (60x90cm)
0+250.00

•
-

II-28 (Ø=60cm)
0+200.00
I-5.2 (A=90cm)

•
•
•

II-30(40km/h) (Ø=60cm)
0+100.00
0+020.00

III-17 (Ø=60cm)
0+020.00

•
•

Саобраћајна сигнализација се поставља у
случају извођења радова на саобраћајној
траци
Попречно обезбеђивање зоне радова:
Почетак зоне радова
Саобраћајни чуњеви, који се постављају на
почетку зоне сужења, на растојању од 5m;
Постављају се на почетку зоне сужења, у
односу 1:10;
Крај зоне радова
Саобраћајни чуњеви постављени на растојању
од 5m;
Саобраћајни чуњеви постављени у односу 1:5;
Уздужно обезбеђивање зоне радова:
Саобраћајни чуњеви постављени на растојању
од 10m;
Дужина градилишта од 50m до 100 m
Шема се односи на градилиште дужине 100 m
У подручју сужења постоји једна саобраћајна
трака укупне ширине најмање 2.50 m
Удаљеност ивице саобраћајног чуња од ивице
градилишта износи мин. 0.25 m
Табеларни преглед саобраћајне
сигнализације и опреме (L=100m):

0+000.00
5.0

Дужина стуба
Kласа
Шифра и
носача (m)
ретродимензије
рефлексије Бет.стопа Преносно
(cm)
постоље
Саобраћајна сигнализација:

1:5

Симбол

Градилиште

I-19 (странице
90cm)
IV-1/IV-2
(странице
90x25cm)

2

3.2

2.4

2

3.5

2.7

2

3.5

2.7

II-30 (пречника
60cm)

2

2.6

1.8

III-17 (пречника
60cm)

2

2.6

1.8

2

3.0

2.2

L=100m

I-5.1 (странице
90cm)
II-28 (пречника
60cm)
I-5.2 (странице
90cm)

20.0m

0.50 (min0.25)

min.

II-28 (пречника
60cm)

1 : 10

10.0m

*УЗЗ=30.0m

2.50

III-303

(правоугаони
страница 60x90cm)

Количина
(kom)

5.0

Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)
VII-5
(h=50 cm)

0+000.00

III-17 (Ø=60cm)
0+020.00

0+020.00

II-30(40km/h) (Ø=60cm)
0+100.00

Возна трака 3. 00-3.50m
банкина

3.00 3.00

0.25-0.35

0.25-0.35

банкина
Возна трака 3. 00-3.50m

I-5.1 (A=90cm)
II-28 (Ø=60cm)
0+200.00

III-303 (250m) (60x90cm)
0+250.00
II-30(60km/h) (Ø=60cm)
0+300.00
Светло
упозорења СУ-4 (Ø=180mm)

I-19 (A=90cm)

IV-1(400m) (90x25cm)
0+400.00

Заставице за
ручно
регулисање
саобраћаја
(40x40 cm)
СУ-4 (пречника
180 mm)

2

39

-

4

СУ-4

2

Шема Б.II.5.б/в
*УЗЗ = Уздужна
заштитна зона [m]

Ограничење брзине
[km/h]

IV-1(400m) (90x25cm)
0+400.00

30

40

35

50

40

60

60

80

100

100

Одвијање једносмерног
саобраћаја наизменичним
пропуштањем које је регулисано
семафорима
•
•
-

I-19 (A=90cm)

Светло
упозорења СУ-4 (Ø=180mm)

II-30(60km/h) (Ø=60cm)
0+300.00

-

II-28 (Ø=60cm)
0+200.00
I-20 (A=90cm)

•
-

II-30(40km/h) (Ø=60cm)
0+100.00

•
•
•

0+020.00
III-17 (Ø=60cm)
0+020.00

•

Возачка лантерна А.2

•

Саобраћајна сигнализација се поставља у
случају извођења радова на саобраћајној
траци
Попречно обезбеђивање зоне радова:
Почетак зоне радова
Саобраћајни чуњеви, који се постављају на
почетку зоне сужења, на растојању од 5m;
Постављају се на почетку зоне сужења, у
односу 1:10;
Крај зоне радова
Саобраћајни чуњеви постављени на растојању
од 5m;
Саобраћајни чуњеви постављени у односу 1:5;
Уздужно обезбеђивање зоне радова:
Саобраћајни чуњеви постављени на растојању
од 10m;
Дужина градилишта од 50m до 100 m
Шема се односи на градилиште дужине 100 m
У подручју сужења постоји једна саобраћајна
трака укупне ширине најмање 2.50 m
Удаљеност ивице саобраћајног чуња од ивице
градилишта износи мин. 0.25 m
Табеларни преглед саобраћајне
сигнализације и опреме (L=100m):

0+000.00
5.0

Дужина стуба
Kласа
Шифра и
носача (m)
ретродимензије
рефлексије Бет.стопа Преносно
(cm)
постоље
Саобраћајна сигнализација:

1:5

Симбол

L=100m

Градилиште

I-19 (странице
90cm)
IV-1
(странице
90x25cm)

2

3.2

2.4

I-20 (странице
90cm)
II-28 (пречника
60cm)

2

3.5

2.7

II-30 (пречника
60cm)

2

2.6

1.8

III-17 (пречника
60cm)

2

2.6

1.8

*УЗЗ=30.0m

20.0m

0.50 (min0.25)

min.

2.50

Количина
(kom)

VII-5
(h=50 cm)

2

39

Градилишни
преносни
семафор
(пречник
лантерне
min 210 mm)

-

2

СУ-4 (пречника
180 mm)

СУ-4

2

Врста
ознаке

Јединица
мере

Количина

зауставна
линија (d=50cm)

m2

3

5.0

1 : 10

10.0m

Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)

0+000.00

Ознаке на путу:
III-17 (Ø=60cm)
0+020.00

Возачка лантерна А.1
0+020.00

Возна трака 3. 00-3.50m
банкина

3.00 3.00

0.25-0.35

0.25-0.35

банкина
Возна трака 3. 00-3.50m

II-30(40km/h) (Ø=60cm)
0+100.00

I-20 (A=90cm)
II-28 (Ø=60cm)
0+200.00

II-30(60km/h) (Ø=60cm)
0+300.00
Светло
упозорења СУ-4 (Ø=180mm)

I-19 (A=90cm)

IV-1(400m) (90x25cm)
0+400.00

Ознака

Одвијање једносмерног
саобраћаја наизменичним
пропуштањем које није
регулисано

Шема Б.III.5.а
IV-1(400m) (90x25cm)
0+400.00
I-19 (A=90cm)

Светло
упозорења СУ-4 (Ø=180mm)

•

II-30(60km/h) (Ø=60cm)
0+300.00

•
-

II-30(50km/h) (Ø=60cm)
0+100.00
II-45 (Ø=60cm)

I-19 (A=90cm)

0.25

II-45.1 (Ø=60cm)

радно возило

L=50m

2.75

•
•
•
•

10.0m

•
•
заштитно возило
I-19
(A=90cm)
II-45.1
(Ø=90cm)
Сигнална табла за означавање
радова на путу VII-8а
Поставља се на почетку зоне
радова

Возна трака 3. 00-3.50m

Возна трака 3. 00-3.50m

II-30(50km/h) (Ø=60cm)
0+100.00

II-30(60km/h) (Ø=60cm)
0+300.00
Светло
упозорења СУ-4 (Ø=180mm)

I-19 (A=90cm)

банкина

банкина

0.25-0.35

0.25-0.35

3.00 3.00

IV-1(400m) (90x25cm)
0+400.00

Саобраћајна сигнализација се поставља у
случају извођења краткотрајних покретних
радова, који се одвијају по фазама, у једној
саобраћајној траци
Попречно обезбеђивање зоне радова:
Почетак зоне радова
Сигнална табла за означавање радова на путу,
која се поставља на заштитно возило, на
растојању од 50 m од радног возила које
изводи радове;
Уздужно обезбеђивање зоне радова:
Саобраћајни чуњеви постављени на растојању
од 10m;
Дужина градилишта је max 50 m
Шема се односи на градилиште дужине 50 m
У подручју сужења постоји једна саобраћајна
трака ширине 2.75 m
Удаљеност ивице саобраћајног чуња од ивице
градилишта износи мин. 0.25 m
Табеларни преглед саобраћајне
сигнализације и опреме (L=50m):

Дужина стуба
Kласа
Шифра и
носача (m)
ретродимензије
рефлексије Бет.стопа Преносно
(cm)
постоље
Саобраћајна сигнализација:
Симбол

I-19 (странице
90cm)
IV-1 (странице
90x25cm)

2

I-19 (странице
90cm)
IV-1/IV-2
(странице
90x25cm)

2

II-30 (пречника
60cm)

2

II-45 (пречника
60cm)

2

II-45.1 (пречника
60cm)

2

3.2

2.4

на возилу

2.6

1.8

на возилу

Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)

Количина
(kom)

VII-5
(h=50 cm)

2

5

VII-8а
(175x250 cm)

3

1

СУ-4 (пречника
180 mm)

СУ-4

2

Напомена: Иста шема се примењује и код радова у
насељу.

Шема Б.III.1.б/в (1)

Одвијање једносмерног
саобраћаја наизменичним
пропуштањем које није
регулисано
•

Саобраћајна сигнализација се поставља у
случају извођења краткотрајних покретних
радова по фазама, у једној саобраћајној
траци (обележавање ивичне линије)

•
-

Попречно обезбеђивање зоне радова:
Почетак зоне радова
Сигнална табла за означавање радова на путу,
која се поставља на заштитно возило, на
почетку зоне радова, које се креће према
потреби;

•
-

Уздужно обезбеђивање зоне радова:
Саобраћајни чуњеви постављени на растојању
од 30m; на растојању од 10m за градилишта
краћа од 300 m;

•
•

Дужина градилишта је максимално 2000 m
Шема се односи на градилиште дужине 1000
m
У подручју сужења постојe две саобраћајне
траке укупне ширине најмање 5.50 m

II-30(60km/h) (Ø=60cm)
0+300.00
II-30(50km/h) (Ø=60cm)
0+100.00
0+020.00

II-45 (Ø=60cm)

радно возило

IV-2 (1000m) (90x25cm)

IV-24 (90x30cm)
I-19 (A=90cm)

II-45.1 (Ø=60cm)

I-19 (A=90cm)

0.25
0.25

30.0

0+000.00

заштитно (снабдевно) возило

0+000.00

•

II-45.1
(Ø=90cm)

•

Сигнална табла за означавање радова на путу VII-8а
Поставља се на заштитно возило на почетку зоне
радова; заштитно возило се креће према потреби

IV-24 (90x30cm)
IV-2 (1000m) (90x25cm)

Возна трака 3. 00-3.50m

Возна трака 3. 00-3.50m

0+020.00

банкина

банкина
0.25-0.35

3.00 3.00

•

I-19
(A=90cm)

I-19 (A=90cm)

0.25-0.35

33xVII-5

L=1000m

2.75 2.75

Удаљеност ивице саобраћајног чуња од ивице
градилишта износи мин. 0.25 m
Табеларни преглед саобраћајне
сигнализације и опреме (L=1000m):

Дужина стуба
Kласа
Шифра и
носача (m)
ретродимензије
рефлексије Бет.стопа Преносно
(cm)
постоље
Саобраћајна сигнализација:
Симбол

I-19
(A=90 cm)
IV-24
(90x30 cm)

2

3.5

2.7

IV-2
(90x25 cm)

II-30(50km/h) (Ø=60cm)
0+100.00

II-30(60km/h) (Ø=60cm)
0+300.00

I-19 (странице
90cm)
IV-1/IV-2
(странице
90x25cm)

2

II-30 (пречника
60cm)

2

II-45 (пречника
60cm)

2

II-45.1 (пречника
60cm)

2

на возилу

2.6

1.8

на возилу

Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)

Количина
(kom)

VII-5
(h=50 cm)

2

33

VII-8а
(175x250 cm)

3

1

Шема Б.III.1.б/в (2)
II-30(60km/h) (Ø=60cm)
0+300.00
II-30(50km/h) (Ø=60cm)
0+100.00
0+020.00
IV-2 (1000m) (90x25cm)

II-45 (Ø=60cm)

IV-24 (90x30cm)
0.25
0.25

L=1000m

30.0

33xVII-5

I-19 (A=90cm)

min 50m

0+000.00
2.75 2.75

II-45.1
(Ø=90cm)

0+000.00

Сигнална табла за означавање радова на путу VII-8а
Поставља се на заштитно возило на почетку зоне
радова; заштитно возило се креће према потреби

банкина

•
•
•
•

Дужина градилишта је максимално 2000 m
Шема се односи на градилиште дужине 1000 m
У подручју сужења постојe две саобраћајне
траке укупне ширине најмање 5.50 m

•

Удаљеност ивице саобраћајног чуња од ивице
градилишта износи мин. 0.25 m

•

Табеларни преглед саобраћајне
сигнализације и опреме (L=1000m):

Дужина стуба
Kласа
Шифра и
носача (m)
ретродимензије
рефлексије Бет.стопа Преносно
(cm)
постоље
Саобраћајна сигнализација:
Симбол

I-19
(A=90 cm)

IV-2 (1000m) (90x25cm)

IV-2
(90x25 cm)

II-30(60km/h) (Ø=60cm)
0+300.00

0.25-0.35

Попречно обезбеђивање зоне радова:
Почетак зоне радова
Сигнална табла за означавање радова на путу,
која се поставља на заштитно возило, на
почетку зоне радова, које се креће према
потреби;
Уздужно обезбеђивање зоне радова:
Саобраћајни чуњеви постављени на растојању
од 30m; на растојању од 10m за градилишта
краћа од 300 m;

IV-24
(90x30 cm)

II-30(50km/h) (Ø=60cm)
0+100.00

банкина

•
-

IV-24 (90x30cm)
0+020.00

Возна трака 3. 00-3.50m

Возна трака 3. 00-3.50m

I-19 (A=90cm)

0.25-0.35

Саобраћајна сигнализација се поставља у
случају извођења краткотрајних покретних
радова по фазама, у једној саобраћајној
траци (обележавање средишње линије)

пратеће (снабдевно возило)
I-19
(A=90cm)

3.00 3.00

•

радно возило

I-19 (A=90cm)
II-45.1 (Ø=60cm)

Одвијање једносмерног
саобраћаја наизменичним
пропуштањем које није
регулисано

2

I-19 (странице
90cm)
IV-1/IV-2
(странице
90x25cm)

2

II-30 (пречника
60cm)

2

II-45 (пречника
60cm)

2

II-45.1 (пречника
60cm)

2

3.5

2.7

на возилу

2.6

1.8

на возилу

Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)

Количина
(kom)

VII-5
(h=50 cm)

2

33

VII-8а
(175x250 cm)

3

1

Шема Б.III.1.б/в (3)

Одвијање двосмерног саобраћаја
са сужењем коловоза
•

Саобраћајна сигнализација се поставља у
случају извођења краткотрајних покретних
радова по фазама, у једној саобраћајној
траци (обележавање средишње линије)

•
-

Попречно обезбеђивање зоне радова:
Почетак зоне радова
Сигнална табла за означавање радова на путу,
која се поставља на заштитно возило, на
почетку зоне радова, које се креће према
потреби;
Уздужно обезбеђивање зоне радова:
Саобраћајни чуњеви постављени на растојању
од 30m; на растојању од 10m за градилишта
краћа од 300 m;

II-30(60km/h) (Ø=60cm)
0+300.00
II-30(50km/h) (Ø=60cm)
0+100.00
II-28 (Ø=60cm)
0+020.00

II-45 (Ø=60cm)

радно возило

•
-

IV-2 (1000m) (90x25cm)

IV-24 (90x30cm)
I-19 (A=90cm)

II-45 (Ø=60cm)

I-19 (A=90cm)

L=1000m

0.25
0.25

30.0

min 50m

0+000.00
2.50 2.50

заштитно
(снабдевно)
возило
I-19
(A=90cm)
II-45
(Ø=90cm)
Сигнална табла за означавање радова на путу VII-8а
Поставља се на заштитно возило на почетку зоне
радова; заштитно возило се креће према потреби

33xVII-5

•
•
•

Дужина градилишта је максимално 2000 m
Шема се односи на градилиште дужине 1000 m
У подручју сужења постојe две саобраћајне
траке укупне ширине најмање 5.50 m

•

Удаљеност ивице саобраћајног чуња од ивице
градилишта износи мин. 0.25 m

•

Табеларни преглед саобраћајне
сигнализације и опреме (L=1000m):

Дужина стуба
Kласа
Шифра и
носача (m)
ретродимензије
рефлексије Бет.стопа Преносно
(cm)
постоље
Саобраћајна сигнализација:
Симбол

I-19
(A=90 cm)
IV-24
(90x30 cm)

0+000.00

I-19 (A=90cm)

IV-24 (90x30cm)
0+020.00

Возна трака 3. 00-3.50m

Возна трака 3. 00-3.50m

IV-2 (1000m) (90x25cm)

II-28 (Ø=60cm)
II-30(50km/h) (Ø=60cm)
0+100.00

банкина

банкина

0.25-0.35

0.25-0.35

3.00 3.00

II-30(60km/h) (Ø=60cm)
0+300.00

2

3.5

2.7

IV-2
(90x25 cm)
I-19 (странице
90cm)
IV-1/IV-2
(странице
90x25cm)
II-28 (пречника
60cm)

2

на возилу

2

3.2

2.4

II-30 (пречника
60cm)

2

2.6

1.8

II-45 (пречника
60cm)

2

II-45.1 (пречника
60cm)

2

II-30 (пречника
60cm)

на возилу

Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)

Количина
(kom)

VII-5
(h=50 cm)

2

33

VII-8а
(175x250 cm)

3

1

Шема Б.IV.1.б/в

Одвијање једносмерног
саобраћаја наизменичним
пропуштањем које није
регулисано
•

-

радно возило у
покрету

•
•
•

2.75 2.75

I-19 (A=90cm)

•

min 50m

0.25
0.25

II-45.1 (Ø=60cm)

заштитно возило
I-19
(A=90cm)
II-45.1
(Ø=90cm)
Сигнална табла за означавање
радова на путу VII-8а (на
заштитном возилу)

Саобраћајна сигнализација се поставља у
случају извођења покретних радова, са
возилима у сталном покрету, у једној
саобраћајној траци
Почетак зоне радова
Сигнална табла за означавање радова на путу,
која се поставља на заштитно возило, на
растојању 50-100m од радног возила;
Радно возило је опремљено знаковима I-19 и
II-45 (II-45.1);
Дужина градилишта је максимално 2000 m
Шема се односи на градилиште дужине 2000
m
У подручју сужења постојe две саобраћајне
траке укупне ширине најмање 6.00 m
Табеларни преглед саобраћајне
сигнализације и опреме (L=2000m):

Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)
VII-8а
(175x250 cm)

3

Количина
(kom)

1

Возна трака 3. 00-3.50m

Возна трака 3. 00-3.50m

Напомена: Иста шема се примењује и код радова у
насељу.

банкина

банкина

0.25-0.35

0.25-0.35

3.00 3.00

Шема В.I.7.б/в

Одвијање двосмерног саобраћаја
без сужења коловоза
•
•
•
-

Уздужно обезбеђивање зоне радова:
Једностране вертикалне запреке-леве VII-3.2;
Постављају се на растојању од 10 m;
На сваку другу запреку поставља се светло
упозорења СУ-1;

•
•
•

Дужина градилишта је од 50 m до 1500 m
Шема се односи на градилиште дужине 500 m
У подручју сужења постоје две саобраћајне
траке укупне ширине најмање 5.00 m
Минимална ширина саобраћајне траке до
градилишта износи 2.50 m
Удаљеност ивице вертикалне запреке од
ивице градилишта износи 0.30 m

I-19 (A=90cm)
0+070.00

•
II-28 (Ø=60cm)
0+025.00

•
•
III-17 (Ø=60cm)
0+020.00

IV-2(500m) (90x25cm)
0+000.00
I-19 (A=90cm)
5.0m

Саобраћајна сигнализација се поставља у
случају извођења радова на банкини и/или у
путном појасу
Попречно обезбеђивање зоне радова:
Почетак зоне радова
Једнострана вертикална запрека-лева VII-3.2,
на којој се поставља знак II-45.1;

Табеларни преглед саобраћајне
сигнализације и опреме (L=500m):

Дужина стуба
Kласа
Шифра и
носача (m)
ретродимензије
рефлексије Бет.стопа Преносно
(cm)
постоље
Саобраћајна сигнализација:
Симбол

I-19 (странице
90cm)

2

3.0

2.2

2

3.3

2.5

II-28 (пречника
60cm)

2

2.8

2.0

II-45.1 (пречника
40cm)

2

III-17 (пречника
60cm)

2

10.0m

I-19 (странице
90cm)

Градилиште

IV-1/IV-2
(странице
90x25cm)

L=500m

Једностране вертикалне
запреке-леве
VII-3.2 (25x100cm)
на растојању од 10 m
На свакој другој запреци налази
се светло упозорења СУ-1

min.

min.

2.50 2.50

10.0m

0.50 (min 0.25)

Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)

5.0m

II-45.1 (Ø=40cm)
Једнострана запрека
VII-3.2
(25x100cm)

I-19 (A=90cm)
IV-2(500m) (90x25cm)
0+000.00
III-17 (Ø=60cm)
0+020.00
Возна трака 3. 00-3.50m
банкина

3.00 3.00

I-19 (A=90cm)
0+070.00

Пешачка стаза

Пешачка стаза

банкина
Возна трака 3. 00-3.50m

II-28 (Ø=60cm)
0+025.00

поставља се на
запреку

2.8

2.0

Количина
(kom)

VII-3.2
(25x100 cm)

2

26

СУ-2 (пречника
180 mm)

СУ-1

25

VII-3.2
(25x100 cm)

2

25

Шема В.I.1.б/в (1)

Одвијање двосмерног саобраћаја
са сужењем коловоза без
смањења броја трака

•
•
-

I-19 (A=90cm)
0+070.00

-

•
-

I-5.2 (A=90cm)
0+050.00
II-30(40km/h) (Ø=60cm)
0+025.00

•
•

II-28 (Ø=60cm)
IV-2(200m) (90x25cm)
0+000.00

III-17 (Ø=60cm)
0+020.00

•

I-19 (A=90cm)
1:5

•

min.

Дужина стуба
Kласа
Шифра и
носача (m)
ретродимензије
рефлексије Бет.стопа Преносно
(cm)
постоље
Саобраћајна сигнализација:
Симбол

min.

2

3.0

2.2

2

3.3

2.5

I-5.1 (странице
90cm)

2

3.0

2.2

I-5.2 (странице
90cm)

2

3.0

2.2

2

3.4

2.6

I-19 (странице
90cm)

Једностране вертикалне
запреке-леве
VII-3.2 (25x100cm)
на растојању од 10 m
На свакој другој запреци налази
се светло упозорења СУ-1

2.50 2.50
L=200m

Табеларни преглед саобраћајне
сигнализације и опреме (L=200m):

I-19 (странице
90cm)

Градилиште

НАПОМЕНА:
Ширина коловоза < 7.00m,
потребно насипање банкине
у ширини од min 0.30m

Једностране вертикалне
запреке-леве
VII-3.2 (25x100cm)
На свакој запреци налази се
светло упозорења СУ-1

Уздужно обезбеђивање зоне радова:
Једностране вертикалне запреке-леве VII-3.2;
Постављају се на растојању од 10 m;
На сваку другу запреку поставља се светло
упозорења СУ-1;
Шема се односи на градилиште дужине 200 m
У подручју сужења постоје две саобраћајне
траке укупне ширине најмање 5.00 m
Удаљеност ивице вертикалне запреке од
ивице градилишта износи 0.30 m

10.0m

0.85

Бочна заштитна зона= 0.85m

0+000.00

Саобраћајна сигнализација се поставља у
случају извођења радова поред пута и/или на
једном делу саобраћајне траке
Попречно обезбеђивање зоне радова:
Почетак зоне радова
Једностране вертикалне запреке-леве VII-3.2,
на почетку зоне сужења, постављене у односу
1:10, на које се постављају светла упозорења
типa СУ-1, једнострана запрека VII-3.2
поставља се знак II-45.1;
Крај зоне радова
Једностране вертикалне запреке-леве VII-3.2
са СУ-1, постављене у односу 1:5;

IV-1/IV-2
(странице
90x25cm)

min. min.

2.50 2.50

II-28 (пречника
60cm)

10.0m

II-30 (пречника
60cm)

II-45.1 (Ø=40cm)
Једноострана запрека
VII-3.2
(25x100cm)

10.0m

1 : 10

а
ењ
ор m)
оз
уп 0m
ло =18
ет
св -1 (Ø
СУ

Jедностране
вертикалне
запреке-леве
VII-3.2 (25x100cm)

II-45.1 (пречника
40cm)

2

III-17 (пречника
60cm)

2

III-17 (Ø=60cm)
0+020.00

IV-2(200m) (90x25cm)
0+000.00

I-5.1 (A=90cm)
0+050.00

Пешачка стаза

банкина

Возна трака 3. 00-3.50m

Возна трака 3. 00-3.50m

банкина
Пешачка стаза

3.00 3.00

II-30(40km/h) (Ø=60cm)
0+025.00

I-19 (A=90cm)
0+070.00

2.8

Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)

2.0

Количина
(kom)

VII-3.2
(25x100 cm)

2

11

СУ-1 (пречника
180 mm)

СУ-1

14

VII-3.2
(25x100 cm)

2

14

Врста
ознаке

Јединица
мере

Количина

неиспрекидана
линија (d=15cm)

m2

70

I-19 (A=90cm)

II-28 (Ø=60cm)

поставља се на
запреку

Ознаке на путу:
Ознака

Напомена: У табеларном прегледу је исказана
количина за обележавање неиспрекидане линије жуте
боје, ширине 15cm. У зависности од категорије пута,
применити линију одговарајуће ширине, у складу са
СРП стандардима.

Шема В.I.2.б/в (2)

Одвијање двосмерног саобраћаја
са сужењем коловоза без
смањења броја трака

•
•
-

I-19 (A=90cm)
0+070.00

-

•
-

I-5.2 (A=90cm)
0+050.00

II-30(40km/h) (Ø=60cm)
0+025.00

-

II-28 (Ø=60cm)
IV-2(200m) (90x25cm)
0+000.00

III-17 (Ø=60cm)
0+020.00

•
•

I-19 (A=90cm)
1:5

•
•

Табеларни преглед саобраћајне
сигнализације и опреме (L=200m):

Дужина стуба
Kласа
Шифра и
носача (m)
ретродимензије
рефлексије Бет.стопа Преносно
(cm)
постоље
Саобраћајна сигнализација:
Симбол

I-19 (странице
90cm)

Светла упозорења
СУ-1 (Ø=180mm)

I-19 (странице
90cm)

хоризонтална запрека VII-2.3 (200x100cm)

min.1m

IV-1/IV-2
(странице
90x25cm)
I-5.1 (странице
90cm)
I-5.2 (странице
90cm)

L=200m

Градилиште

Једностране вертикалне
запреке-леве
VII-3.2 (25x100cm)
на растојању од 10 m
На свакој другој запреци
налази се светло
упозорења СУ-1

Једностране вертикалне
запреке-леве
VII-3.2 (25x100cm)
На свакој запреци налази се
светло упозорења СУ-1

10.0m

0.85

Бочна заштитна зона= 0.85m

0+000.00

Саобраћајна сигнализација се поставља у
случају извођења радова на једном делу
саобраћајне траке и пешачке стазе
Попречно обезбеђивање зоне радова:
Почетак зоне радова
Једностране вертикалне запреке-леве VII-3.2,
на почетку зоне сужења, постављене у односу
1:10, на које се постављају светла упозорења
типa СУ-1, једнострана запрека VII-3.2
поставља се знак II-45.1;
Крај зоне радова
Једностране вертикалне запреке-лева VII-3.2
са СУ-1, постављене у односу 1:5;
Уздужно обезбеђивање зоне радова:
Једностране вертикалне запреке-леве/десне
VII-3.2/VII-3.1, на растојању од 10 m;
На сваку другу запреку поставља се светло
упозорења СУ-1;
Хоризонталне запреке VII-2.3 дуж пешачке
стазе; Светло упозорења типа СУ-1 поставља
се на растојању од 5m, усмерено ка долазном
саобраћају;
Шема се односи на градилиште дужине 200 m
У подручју сужења постоје две саобраћајне
траке укупне ширине најмање 5.00 m
Удаљеност ивице вертикалне запреке од
ивице градилишта износи 0.30 m

min. min.

2.50 2.50

10.0m

II-28 (пречника
60cm)
II-30 (пречника
60cm)

Светла упозорења
СУ-1 (Ø=180mm)
хоризонтална запрека VII-2.3 (200x100cm)
II-45.1 (Ø=40cm)
Једнострана запрека
VII-3.2
(25x100cm)

10.0m

1 : 10

а
ењ
ор m)
оз
уп 0m
ло =18
ет
св -1 (Ø
СУ

Jедностране
вертикалне
запреке-леве
VII-3.2 (25x100cm)

III-17 (Ø=60cm)
0+020.00

IV-2(200m) (90x25cm)
0+000.00

банкина

Возна трака 3. 00-3.50m

2

3.3

2.5

2

3.0

2.2

2

3.4

2.6

2

III-17 (пречника
60cm)

2

поставља се на
запреку

2.8

I-5.1 (A=90cm)
0+050.00

2.0

Количина
(kom)

СУ-1 (пречника
180 mm)
VII-2.3
(200x100cm)

СУ-1

40

2

100

СУ-1 (пречника
180 mm)

СУ-1

6

VII-2.3
(120x100cm)

2

2

VII-3.2
(25x100 cm)

2

11

СУ-1 (пречника
180 mm)

СУ-1

14

VII-3.2
(25x100 cm)

2

14

Врста
ознаке

Јединица
мере

Количина

неиспрекидана
линија (d=15cm)

m2

70

II-30(40km/h) (Ø=60cm)
0+025.00

Пешачка стаза

банкина

Возна трака 3. 00-3.50m

2.2

II-45.1 (пречника
40cm)

II-28 (Ø=60cm)

Пешачка стаза

3.0

Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)

I-19 (A=90cm)

3.00 3.00

2

Ознаке на путу:
I-19 (A=90cm) Напомена: У табеларном прегледу је исказана
количина за обележавање неиспрекидане
0+070.00

линије жуте боје, ширине 15cm. У зависности
од категорије пута, применити линију
одговарајуће ширине, у складу са СРП
стандардима.

Ознака

Одвијање једносмерног
саобраћаја наизменичним
пропуштањем које је регулисано
саобраћајним знаковима

Шема В.I.5.а

•
•
-

-

•
-

II-28 (Ø=60cm)
0+070.00

•
•

I-19 (A=90cm)

•

III-17 (Ø=60cm)
0+020.00

II-30(40km/h) (Ø=60cm)
0+050.00

•

I-5.2 (A=90cm)
II-45 (Ø=40cm)
Двострана
запрека
VII-3.2/VII-3.1
(25x100cm)

III-1 (60x60cm)
0+020.00
0+000.00
1:5
0.85
min.

2.50

Дужина стуба
Kласа
Шифра и
носача (m)
ретродимензије
рефлексије Бет.стопа Преносно
(cm)
постоље
Саобраћајна сигнализација:
Симбол

I-19 (странице
90cm)
II-28 (пречника
60cm)

min.

2.50

2

3.6

2.8

2

3.6

2.8

II-30 (пречника
60cm)

2

3.6

2.8

II-33 (пречника
60cm)

2

2.8

2.0

II-45 (пречника
40cm)

2

II-45.1 (пречника
40cm)

2

III-17 (пречника
60cm)

2

2.8

2.0

III-1 (квадрат
странице 60cm)

2

2.8

2.0

I-5.1 (странице
90cm)
II-30 (пречника
60cm)
I-5.2 (странице
90cm)

10.0m

L=50m

НАПОМЕНА:
Ширина коловоза < 7.00m,
потребно насипање банкине
у ширини од min 0.30m

Табеларни преглед саобраћајне
сигнализације и опреме (L=50m):

Двостране вертикалне
запреке-леве/десне
VII-3.2/VII-3.1 (25x100cm)
на растојању од 10 m
На свакој другој запреци налази
се светло упозорења СУ-2

Градилиште

Бочна заштитна зона= 0.85m

Двостране вертикалне
запреке-леве/десне
VII-3.2/VII-3.1 (25x100cm)
На свакој запреци налази се
светло упозорења СУ-2

Саобраћајна сигнализација се поставља у
случају извођења радова поред пута и/или на
једној саобраћајној траци
Попречно обезбеђивање зоне радова:
Почетак зоне радова
Једностране вертикалне запреке-леве VII-3.2,
на почетку зоне сужења, постављене у односу
1:10, на које се постављају светла упозорења
типa СУ-1, двострана запрека VII-3.2/VII-3.1
поставља се знак II-45.1;
Крај зоне радова
Двостране вертикалне запреке-леве/десне
VII-3.2/VII-3.1 са СУ-2, постављене у односу 1:5;
Уздужно обезбеђивање зоне радова:
Двостране вертикалне запреке-леве/десне
VII-3.2/VII-3.1, на растојању од 10 m;
На сваку другу запреку поставља се светло
упозорења СУ-2;
Дужина градилишта је 50 m
У подручју сужења постоји једна саобраћајна
трака ширине најмање 2.50 m
Удаљеност ивице вертикалне запреке од
ивице градилишта износи 0.30 m

II-45.1 (Ø=40cm)
Двострана запрека
VII-3.2/VII-3.1
(25x100cm)

ло

1 : 10

ет
св

а
ењ

ор

оз

уп

-1

СУ

0+000.00

Jедностране
вертикалне
запреке-леве
VII-3.2 (25x100cm)

80

=1

(Ø

III-17 (Ø=60cm)
0+020.00

mm
)

II-33 (Ø60cm)
0+020.00

Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)
СУ-1 (пречника
180 mm)
VII-3.2
(25x100 cm)

4

2

4

VII-3.2/VII-3.1
(25x100 cm)

2

4

СУ-2 (пречника
180 mm)

СУ-2

4

VII-3.2/VII-3.1
(25x100 cm)

2

4

Врста
ознаке

Јединица
мере

Количина

неиспрекидана
линија (d=15cm)

m2

15

Возна трака 3. 00-3.50m
банкина

I-19 (A=90cm)

Пешачка стаза

Пешачка стаза

банкина
Возна трака 3. 00-3.50m

II-30(40km/h) (Ø=60cm)
0+050.00

3.00 3.00

Количина
(kom)

СУ-1

I-5.1 (A=90cm)

II-28 (Ø=60cm)
0+070.00

поставља се на
запреку

Ознаке на путу:
Ознака

Напомена: У табеларном прегледу је исказана
количина за обележавање неиспрекидане линије жуте
боје, ширине 15cm. У зависности од категорије пута,
применити линију одговарајуће ширине, у складу са
СРП стандардима.

Одвијање једносмерног
саобраћаја наизменичним
пропуштањем које је регулисано
ручно са заставицама

Шема В.I.5.a/б (1)

•
•
I-19 (A=90cm)
0+100.00

-

•
-

III-303 (50m) (60x90cm)
0+070.00

III-17 (Ø=60cm)
0+020.00

II-30(40km/h) (Ø=60cm)
0+050.00

-

II-28 (Ø=60cm)
II-45 (Ø=40cm)
Двострана
запрека
VII-3.2/VII-3.1
(25x100cm)

Двостране вертикалне
запреке-леве/десне
VII-3.2/VII-3.1 (25x100cm)
На свакој запреци налази се
светло упозорења СУ-2

0+020.00
0+000.00
1:5
0.85 L=100m

•

Табеларни преглед саобраћајне
сигнализације и опреме (L=100m):

Дужина стуба
Kласа
Шифра и
носача (m)
ретродимензије
рефлексије Бет.стопа Преносно
(cm)
постоље
Саобраћајна сигнализација:
I-19 (странице
90cm)

Двостране вертикалне
запреке-леве/десне
VII-3.2/VII-3.1 (25x100cm)
на растојању од 20 m
На свакој другој запреци налази
се светло упозорења СУ-2

II-28 (пречника
60cm)
II-30 (пречника
60cm)

min.

2.50
10.0m

НАПОМЕНА:
Ширина коловоза < 7.00m,
потребно насипање банкине
у ширини од min 0.30m

•

Симбол

Градилиште

Бочна заштитна зона= 0.85m

•
•
•

Саобраћајна сигнализација се поставља у
случају извођења радова поред пута и/или на
једноj саобраћајној траци
Попречно обезбеђивање зоне радова:
Почетак зоне радова
Једностране вертикалне запреке-леве VII-3.2,
на почетку зоне сужења, постављене у односу
1:10, на које се постављају светла упозорења
типa СУ-1, двострана запрека VII-3.2/VII-3.1
поставља се знак II-45.1;
Крај зоне радова
Двостране вертикалне запреке-леве/десне
VII-3.2/VII-3.1 са СУ-2,постављене у односу 1:5;
Уздужно обезбеђивање зоне радова:
Двостране вертикалне запреке-леве/десне
VII-3.2/VII-3.1, на растојању од 10 m;
На сваку другу запреку поставља се светло
упозорења СУ-2;
Дужина градилишта максимално 200 m
Шема се односи на градилиште дужине 100 m
У подручју сужења постоји једна саобраћајна
трака ширине најмање 2.50 m
Удаљеност ивице вертикалне запреке од
ивице градилишта износи 0.30 m

II-45.1 (Ø=40cm)
Двострана запрека
VII-3.2/VII-3.1
(25x100cm)

min.

2.50

св
ло

ет
ор

1 : 10

оз
уп

2.2

2

3.4

2.6

2

II-45.1 (пречника
40cm)

2

III-17 (пречника
60cm)

2

2.8

2.0

2

3.0

2.2

(правоугаони
страница 60x90cm)

поставља се на
запреку

Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)
СУ-1 (пречника
180 mm)
VII-3.2
(25x100 cm)

1
У-

8
=1
(Ø

0+000.00

3.0

II-45 (пречника
40cm)

III-303 (50m)

аС

ењ

Jедностране
вертикалне
запреке-леве
VII-3.2 (25x100cm)

2

СУ-1

4

2

4

VII-3.2/VII-3.1
(25x100 cm)

2

6

СУ-2 (пречника
180 mm)

СУ-2

5

VII-3.2/VII-3.1
(25x100 cm)

2

5

Заставице за
ручно
регулисање
саобраћаја
(40x40 cm)

-

4

Врста
ознаке

Јединица
мере

Количина

неиспрекидана
линија (d=15cm)

m2

22

m)

0m

III-17 (Ø=60cm)
0+020.00

0+020.00

II-28 (Ø=60cm)
II-30(40km/h) (Ø=60cm)
0+050.00

Количина
(kom)

I-19 (A=90cm)
0+100.00
Пешачка стаза

3.00 3.00

III-303 (50m) (60x90cm)
0+070.00

банкина

Возна трака 3. 00-3.50m

банкина
Пешачка стаза

Возна трака 3. 00-3.50m

Ознаке на путу:
Ознака

Напомена: У табеларном прегледу је исказана
количина за обележавање неиспрекидане линије жуте
боје, ширине 15cm. У зависности од категорије пута,
применити линију одговарајуће ширине, у складу са
СРП стандардима.

Шема В.I.5.a/б (2)

Одвијање једносмерног
саобраћаја наизменичним
пропуштањем које је регулисано
ручно са заставицама

•
•
-

I-19 (A=90cm)
0+100.00

-

III-303 (50m) (60x90cm)
0+070.00

III-17 (Ø=60cm)
0+020.00

•
-

II-30(40km/h) (Ø=60cm)
0+050.00

-

II-28 (Ø=60cm)

II-45 (Ø=40cm)
Двострана
запрека
VII-3.2/VII-3.1
(25x100cm)

0+020.00

Бочна заштитна зона= 0.85m

0+000.00
1:5

1:5

•
•
•
•

II-45.1 (Ø=40cm)
Двострана запрека
VII-3.2/VII-3.1
(25x100cm)

0.85

•

Саобраћајна сигнализација се поставља у
случају извођења радова поред пута и/или на
делу обе саобраћајне траке
Попречно обезбеђивање зоне радова:
Почетак зоне радова
Једностране вертикалне запреке-леве и десне,
постављене на почетку зоне сужења, у односу
1:5, на које се постављају светла упозорења
типa СУ-1, двостранe запреке VII-3.2/VII-3.1
постављају се знакови II-45 и II-45.1;
Крај зоне радова
Двостране вертикалне запреке-леве/десне
VII-3.2/VII-3.1, постављене у односу 1:5, на које
се постављају светла СУ-2;
Уздужно обезбеђивање зоне радова:
Двостране вертикалне запреке-леве/десне
VII-3.2/VII-3.1, на растојању од 10 m;
На сваку другу запреку поставља се светло
упозорења СУ-2;
Хоризонталне запреке VII-2.3 дуж пешачке
стазе; Светло упозорења типа СУ-1 се
поставља на растојању од 5m, усмерено ка
долазном саобраћају;
Дужина градилишта максимално 100 m
Шема се односи на градилиште дужине 100 m
У подручју сужења постоји једна саобраћајна
трака ширине најмање 2.50 m
Удаљеност ивице вертикалне запреке од
ивице градилишта износи 0.30 m
Табеларни преглед саобраћајне
сигнализације и опреме (L=100m):

Дужина стуба
Kласа
Шифра и
носача (m)
ретродимензије
рефлексије Бет.стопа Преносно
(cm)
постоље
Саобраћајна сигнализација:

L=100m

Градилиште

min.1m

Градилиште

Симбол

min.1m

Двостране вертикалне
запреке-леве/десне
VII-3.2/VII-3.1 (25x100cm)
на растојању од 10 m
На свакој другој запреци налази
се светло упозорења СУ-2

I-19 (странице
90cm)
II-28 (пречника
60cm)

Двостране вертикалне
запреке-леве/десне
VII-3.2/VII-3.1 (25x100cm)
на растојању од 10 m
На свакој другој запреци налази
се светло упозорења СУ-2

min.

10.0m

1:5

1:5

ло
ет

0+000.00

II-45.1 (Ø=40cm)
Двострана запрека
VII-3.2/VII-3.1
(25x100cm)

-1
СУ )
ња mm
ре 80
зо Ø=1
(

о
уп

е
св
Jедностране
вертикалне
запреке-десне
VII-3.1 (25x100cm)

III-17 (Ø=60cm)
0+020.00
Пешачка стаза

Возна трака 3. 00-3.50m

Возна трака 3. 00-3.50m

II-30(40km/h) (Ø=60cm)
0+050.00

Пешачка стаза

3.4

2.6

2

III-17 (пречника
60cm)

2

2.8

2.0

2

3.0

2.2

поставља се на
запреку

Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)

II-28 (Ø=60cm)

III-303 (50m) (60x90cm)
0+070.00

I-19 (A=90cm)
0+100.00

Напомена: У табеларном прегледу је исказана
количина за обележавање неиспрекидане линије жуте
боје, ширине 15cm. У зависности од категорије пута,
применити линију одговарајуће ширине, у складу са
СРП стандардима.

2
2

(правоугаони
страница 60x90cm)

0+020.00

3.00 3.00

2.2

II-45.1 (пречника
40cm)

III-303 (50m)

Jедностране
вертикалне
запреке-леве
VII-3.2 (25x100cm)

3.0

II-45 (пречника
40cm)

св

II-45 (Ø=40cm)
Двострана
запрека
VII-3.2/VII-3.1
(25x100cm)
1
УС
а
њ )
е
ор m
оз 0m
уп 18
=
о
тл (Ø

0.85

Бочна заштитна зона= 0.85m

II-30 (пречника
60cm)

2.50

2

Количина
(kom)

СУ-1 (пречника
180 mm)

СУ-1

40

VII-2.3
(200x100cm)

2

100

СУ-1 (пречника
180 mm)
VII-3.1
(25x100 cm)

СУ-1

2

2

2

СУ-1 (пречника
180 mm)
VII-3.2
(25x100 cm)

СУ-1

2

2

2

VII-3.2/VII-3.1
(25x100 cm)

2

6

СУ-2 (пречника
180 mm)

СУ-2

5

VII-3.2/VII-3.1
(25x100 cm)

2

5

Заставице за
ручно
регулисање
саобраћаја
(40x40 cm)

-

4

Врста
ознаке

Јединица
мере

Количина

неиспрекидана
линија (d=15cm)

m2

18

Ознаке на путу:
Ознака

Одвијање једносмерног
саобраћаја наизменичним
пропуштањем које је регулисано
семафорима

Шема В.I.5.б/в

•
•
-

-

I-19 (A=90cm)
0+070.00
Светло упозорења
СУ-4 (Ø180mm)

•
-

II-28 (Ø=60cm)
0+050.00

III-17 (Ø=60cm)
0+020.00

•
•
•

I-20 (A=90cm)
0+020.00

II-45 (Ø=40cm)
Двострана
запрека
VII-3.2/VII-3.1
(25x100cm)

Двостране вертикалне
запреке-леве/десне
VII-3.2/VII-3.1 (25x100cm)
На свакој запреци налази се
светло упозорења СУ-2

•
•

Саобраћајна сигнализација се поставља у
случају извођења радова поред пута и/или на
једној саобраћајној траци
Попречно обезбеђивање зоне радова:
Почетак зоне радова
Једностране вертикалне запреке-леве VII-3.2,
постављене на почетку зоне сужења, у односу
1:10, на које се постављају светла упозорења
типa СУ-1, двострана запрека VII-3.2/VII-3.1
поставља се знак II-45.1;
Крај зоне радова
Двостране вертикалне запреке-леве/десне
VII-3.2/VII-3.1 са СУ-2,постављене у односу 1:5;
Уздужно обезбеђивање зоне радова:
Двостране вертикалне запреке-леве/десне
VII-3.2/VII-3.1, на растојању од 10m;
На сваку другу запреку поставља се светло
упозорења СУ-2;
Дужина градилишта од 100 m до 500 m
Шема се односи на градилиште дужине 100 m
У подручју сужења постоји једна саобраћајна
трака укупне ширине најмање 2.50 m
Удаљеност ивице вертикалне запреке од
ивице градилишта износи 0.30 m
Табеларни преглед саобраћајне
сигнализације и опреме (L=100m):

Возачка лантерна А.2
0+000.00

Дужина стуба
Kласа
Шифра и
носача (m)
ретродимензије
рефлексије Бет.стопа Преносно
(cm)
постоље
Саобраћајна сигнализација:

1:5

Симбол

min.

2.50

Двостране вертикалне
запреке-леве/десне
VII-3.2/VII-3.1 (25x100cm)
на растојању од 20 m
На свакој другој запреци налази
се светло упозорења СУ-2

10.0m

НАПОМЕНА:
Ширина коловоза < 7.00m,
потребно насипање банкине
у ширини од min 0.30m

L=100m 0.85

Бочна заштитна зона= 0.85m

Градилиште

I-19 (странице
90cm)

II-45.1 (Ø=40cm)
Двострана запрека
VII-3.2/VII-3.1
(25x100cm)

min.

2.50

св
ло

ет
ор

1 : 10

оз
уп

3.0

2.2

I-20 (странице
90cm)
II-28 (пречника
60cm)

2

3.6

2.8

II-45 (пречника
40cm)

2

II-45.1 (пречника
40cm)

2

III-17 (пречника
60cm)

2

поставља се на
запреку

2.8

Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)
СУ-1 (пречника
180 mm)
VII-3.2
(25x100 cm)

аС

ењ

Jедностране
вертикалне
запреке-леве
VII-3.2 (25x100cm)

2

2.0

Количина
(kom)

4

2

4

VII-3.2/VII-3.1
(25x100 cm)

2

6

СУ-2 (пречника
180 mm)

СУ-2

7

VII-3.2/VII-3.1
(25x100 cm)

2

7

-

2

-

2

Јединица
мере

Количина

m2

22

m2

4

1
У-

СУ-1

8
=1
(Ø

0+000.00

m)

0m

III-17 (Ø=60cm)
0+020.00

Возачка лантерна А.1
0+020.00

СУ-4 (пречника
180 mm)
Градилишни
преносни
семафор
(пречника
лантерне
min 210 mm)

I-20 (A=90cm)

I-19 (A=90cm)
0+070.00

Пешачка стаза

3.00 3.00

Светло упозорења
СУ-4 (Ø180mm)

банкина

Возна трака 3. 00-3.50m

банкина
Пешачка стаза

Возна трака 3. 00-3.50m

II-28 (Ø=60cm)
0+050.00

Ознаке на путу:
Ознака

Врста
ознаке
неиспрекидана
линија (d=15cm)
зауставна
линија (d=50cm)

Напомена: У табеларном прегледу је исказана
количина за обележавање неиспрекидане линије жуте
боје, ширине 15cm. У зависности од категорије пута,
применити линију одговарајуће ширине, у складу са
СРП стандардима.

Одвијање једносмерног
саобраћаја на суженом коловозу
са смањењем броја трака

Шема В.I.2.а/б

•
•
Пешачка стаза

Пешачка стаза

Пешачка стаза

Пешачка стаза

•
-

•
•
•

II-43.1 (Ø60cm)

•
I-19 (A=90cm)

Пешачка стаза

Пешачка стаза

•

Дужина стуба
Kласа
Шифра и
носача (m)
ретродимензије
рефлексије Бет.стопа Преносно
(cm)
постоље
Саобраћајна сигнализација:

II-43.2 (Ø60cm)
I-19 (A=90cm)

Пешачка стаза

II-4 (Ø60cm)

Светла упозорења
СУ-1 (Ø=180mm)

L=50m

Градилиште

хоризонтална запрека VII-2.3 (200x100cm)

2

4.4

3.6

I-19 (странице
90cm)
II-43.2 (пречника
60cm)

2

4.4

3.6

II-4 (пречника
60cm)

2

2.8

2.0

Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)

Количина
(kom)

СУ-1 (пречника
180 mm)

СУ-1

6

VII-2.3
(120x100cm)

2

2

СУ-1 (пречника
180 mm)

СУ-1

10

VII-2.3
(200x100cm)

2

25

VII-3.1
(25x100 cm)

2

2

СУ-1

3

2

3

min.

2.50

Пешачка стаза

Пешачка стаза

10.0m

Пешачка стаза

min.1m

I-19 (странице
90cm)
II-43.1 (пречника
60cm)

0.85

Бочна заштитна зона= 0.85m

Табеларни преглед саобраћајне
сигнализације и опреме (L=50m):
Симбол

Пешачка стаза

Једностране вертикалне
запреке-десне VII-3.1
(25x100cm)
на растојању од 10 m
На свакој другој запреци налази
се светло упозорења СУ-1

Саобраћајна сигнализација се поставља у
случају извођења радова на једном делу
саобраћајне траке и пешачке стазе
Попречно обезбеђивање зоне радова:
Почетак и крај зоне радова
Хоризонталнa запрекa VII-2.3 на којој се
поставља светло упозорења типа СУ-1;
Уздужно обезбеђивање зоне радова:
Једностране вертикалне запреке-десне VII-3.1;
Постављају се на растојању од 10 m;
На сваку другу запреку поставља се светло
упозорења СУ-1;
Хоризонталне запреке VII-2.3 дуж пешачке
стазе; Светлa упозорења типа СУ-1 постављају
се на растојању од 5m, и то тако да су
усмерена ка долазном саобраћају;
Дужина градилишта од 50 m до 200 m
Шема се односи на градилиште дужине 50 m
У подручју сужења постоји једна саобраћајнa
траке ширине најмање 2.50 m
Удаљеност ивице вертикалне запреке од
ивице градилишта износи 0.30 m

Светла упозорења
СУ-1 (Ø=180mm)
хоризонтална запрека VII-2.3 (200x100cm)

СУ-1 (пречника
180 mm)
VII-3.1
(25x100 cm)

Одвијање једносмерног
саобраћаја на суженом коловозу
са смањењем броја трака

II-44.1 (Ø60cm)

I-19 (A=90cm)

Шема В.I.2.б/в

•
•
-

II-44.2 (Ø60cm)
I-19 (A=90cm)
Пешачка стаза

Пешачка стаза

Пешачка стаза

Пешачка стаза

•
-

(Ø60cm) II-4
I-19 (A=90cm)

VII-2 (250x25cm)
II-43.1 (Ø60cm)

III-2.1 (100X25cm)

Светло упозорења
СУ-1 (Ø=180mm)

I-19 (A=90cm)

II-4 (Ø60cm)
min.1m

Пешачка стаза

•
Пешачка стаза

II-44 (Ø60cm)

•
•
•

Дужина стуба
Kласа
Шифра и
носача (m)
ретродимензије
рефлексије Бет.стопа Преносно
(cm)
постоље
Саобраћајна сигнализација:

0.85

Пешачка стаза

Пешачка стаза

Градилиште

II-4 (Ø60cm)
L=100m

(Ø60cm) II-4
Бочна заштитна зона= 0.85m

2.50

Светла упозорења
СУ-1 (Ø=180mm)
хоризонтална запрека VII-2.3 (200x100cm)

10.0m

I-19 (странице
90cm)
II-43.1 (пречника
60cm)

2

4.4

3.6

I-19 (странице
90cm)
II-44 (пречника
60cm)

2

4.4

3.6

I-19 (странице
90cm)
II-44.1 (пречника
60cm)

2

4.4

3.6

I-19 (странице
90cm)
II-44.2 (пречника
60cm)

2

4.4

3.6

II-4 (пречника
60cm)

2

2.8

2.0

III-2.1
(праворугаони
страница
100x25cm)

2

3.3

2.5

Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)

min.1m

Светла упозорења
СУ-1 (Ø=180mm)
хоризонтална запрека VII-2.3 (200x100cm)

Пешачка стаза

Табеларни преглед саобраћајне
сигнализације и опреме (Л=100m):
Симбол

Једностране вертикалне
запреке-десне VII-3.1
(25x100cm)
на растојању од 10 m
На свакој другој запреци налази
се светло упозорења СУ-1

min.

•

Саобраћајна сигнализација се поставља у
случају извођења радова на једном делу
саобраћајне траке и пешачке стазе
Попречно обезбеђивање зоне радова:
Почетак и крај зоне радова
Хоризонталнa запрекa VII-2 на којој се
поставља светло упозорења типа СУ-1;
Уздужно обезбеђивање зоне радова:
Једностране вертикалне запреке-десне VII-3.1;
Постављају се на растојању од 10 m;
На сваку другу запреку поставља се светло
упозорења СУ-1;
Хоризонталне запреке VII-2.3 дуж пешачке
стазе; Светла упозорења типа СУ-1 постављају
се на растојању од 5m, и то тако да су
усмерена ка долазном саобраћају;
Дужина градилишта од 200 m до 1500 m
Шема се односи на градилиште дужине 100 m
У подручју сужења постоји једна саобраћајне
траке ширине најмање 2.50 m
Удаљеност ивице вертикалне запреке од
ивице градилишта износи 0.30 m

Количина
(kom)

СУ-1 (пречника
180 mm)

СУ-1

9

VII-2
(250x25 cm)

2

3

СУ-1 (пречника
180 mm)

СУ-1

3

VII-2.3
(200x100cm)

2

1

СУ-1 (пречника
180 mm)

СУ-1

100

VII-2.3
(200x100cm)

2

50

VII-3.1
(25x100 cm)

2

10

СУ-1

11

2

11

СУ-1 (пречника
180 mm)
VII-3.1
(25x100 cm)

I-19 (A=90cm)

II-3 (Ø60cm)

Светло упозорења
СУ-1 (Ø=180mm)
min 5.00 m

Пешачка стаза

10.0m

L=50m

0.85

хоризонтална запрека VII-2.3 (200x100cm)

I-19 (A=90cm)

Светла упозорења
СУ-1 (Ø=180mm) црвене боје

II-44.2 (Ø60cm)

VII-2 (250x25cm)

Једностране вертикалне
запреке-леве VII-3.2
(25x100cm)
на растојању од 10 m
На свакој другој
запреци налази
се светло упозорења СУ-1

II-44.1 (Ø60cm)

Шема В.I.6.а

Градилиште
Пешачка стаза
min.1m

Светла упозорења
СУ-1 (Ø=180mm)
хоризонтална запрека VII-2.3 (200x100cm)

I-19 (A=90cm)

Светло упозорења
СУ-1 (Ø=180mm)

•

•
•
-

-

•

VII-2 (250x25cm)
III-9.8 (60x60cm)

Пешачка стаза

Пешачка стаза

II-3 (Ø60cm)

•
•
•
•

Саобраћајна сигнализација се поставља у
случају извођења радова на раскрсници и то
тако што се заузима један део саобраћајне
траке, уз затварање једног прилаза раскрсници
Попречно обезбеђивање зоне радова:
Почетак и крај зоне радова
Хоризонталнa запрекa VII-2.3 на којој се
постављаjу три светла упозорења типа СУ-1;
Уздужно обезбеђивање зоне радова:
Једностране вертикалне запреке-леве VII-3.2;
Постављају се на растојању од 10 m;
На сваку другу запреку поставља се светло
упозорења СУ-1;
Хоризонталне запреке VII-2.3 дуж пешачке
стазе; Светла упозорења типа СУ-1 постављају
се на растојању од 5m, и то тако да су
усмерена ка долазном саобраћају;
Хоризонталне запреке VII-2, у зони улице која
се затвара;
Саобраћајни знак II-3 поставља се на
хоризонталну запреку VII-2, у зони улице која
се затвара, у комбинацији са светлима СУ-1;
У подручју сужења постоје две саобраћајне
траке чија укупна ширина износи најмање
5.00 m
Дужина градилишта је до 50 m
Шема се односи на градилиште дужине 50 m
Удаљеност ивице вертикалне запреке од
ивице градилишта износи 0.30 m
Табеларни преглед саобраћајне
сигнализације и опреме (L=50m):

Дужина стуба
Kласа
Шифра и
носача (m)
ретродимензије
рефлексије Бет.стопа Преносно
(cm)
постоље
Саобраћајна сигнализација:

Пешачка стаза

Симбол

Пешачка стаза

II-44 (Ø60cm)

Бочна заштитна зона= 0.85m

min.1m

Пешачка стаза

Одвијање двосмерног саобраћаја
на суженом коловозу без
смањења броја трака и затварање
једног прилаза раскрсници

III-9.9 (60x60cm)

I-19 (странице
90cm)
II-44 (пречника
60cm)

2

4.4

3.6

I-19 (странице
90cm)
II-44.1 (пречника
60cm)

2

4.4

3.6

I-19 (странице
90cm)
II-44.2 (пречника
60cm)

2

4.4

3.6

II-3 (пречника
60cm)

2

III-9.8 (квадрат
странице 60cm)

2

2.8

2.0

III-9.9 (квадрат
странице 60cm)

2

2.8

2.0

Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)
СУ-1 (пречника
180 mm) - црвене
боје

Пешачка стаза

поставља се на
запреку

Количина
(kom)

СУ-1

16

VII-2
(250x25 cm)

2

6

СУ-1 (пречника
180 mm)

СУ-1

6

VII-2.3
(200x100cm)

2

2

СУ-1 (пречника
180 mm)

СУ-1

8

VII-2.3
(200x100cm)

2

19

VII-3.1
(25x100 cm)

2

3

СУ-1

2

2

2

СУ-1 (пречника
180 mm)
VII-3.1
(25x100 cm)

Одвијање двосмерног саобраћаја
на суженом коловозу без
смањења броја трака

Шема В.I.6.а/б
I-19 (A=90cm)

I-19 (A=90cm)

•
•
-

Светла упозорења
СУ-1 (Ø=180mm)
VII-2 (250x25cm)
Пешачка стаза

Пешачка стаза

Пешачка стаза

Пешачка стаза

min.

0.85

0.85

I-19 (A=90cm)

Бочна заштитна зона= 0.85m

Једностране вертикалне
запреке-десна VII-3.1
(25x100cm)
на растојању од 10 m
На свакој другој
запреци налази
се светло упозорења СУ-1

1:5

Једностране вертикалне
запреке-десна VII-3.1
(25x100cm)
на растојању од 10 m
На свакој другој
запреци налази
се светло упозорења СУ-1

1 : 10

0+000.00

Светло упозорења
СУ-1 (Ø=180mm)
VII-2 (250x25cm)

I-5.2 (A=90cm)
II-30(40km/h) (Ø=60cm)
0+050.00

I-19 (A=90cm)

Пешачка стаза

Пешачка стаза

II-28 (Ø=60cm)
0+070.00

Пешачка стаза

•
•
•
•

min.

2.50

2.50

•
-

•

Саобраћајна сигнализација се поставља у
случају извођења радова у зони раскрснице ,
на средини једног од прилаза
Попречно обезбеђивање зоне радова:
Почетак и крај зоне радова
Хоризонталнa запрекa VII-2 на којој се
поставља светло упозорења типа СУ-1;
Уздужно обезбеђивање зоне радова:
Једностране вертикалне запреке-десне VII-3.1;
Постављају се на растојању од 10 m;
На сваку другу запреку поставља се светло
упозорења СУ-1;
У подручју сужења саобраћај се одвија
двосмерно, на саобраћајним тракама
минималне ширине 2.50m;
Градилиште је дужине до 200 m
Шема се односи на градилиште дужине 50 m
Удаљеност ивице вертикалне запреке од
ивице градилишта износи 0.30 m

Табеларни преглед саобраћајне
сигнализације и опреме (L=50m):

Дужина стуба
Kласа
Шифра и
носача (m)
ретродимензије
рефлексије Бет.стопа Преносно
(cm)
постоље
Саобраћајна сигнализација:
Симбол

I-19 (странице
90cm)

2

3.0

2.2

I-19 (странице
90cm)
II-28 (пречника
60cm)

2

4.4

3.6

I-5.2 (странице
90cm)
II-30 (пречника
60cm)

2

4.4

3.6

Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)
СУ-1 (пречника
180 mm)
VII-2
(250x25 cm)
VII-3.1
(25x100 cm)
СУ-1 (пречника
180 mm)
VII-3.1
(25x100 cm)

Количина
(kom)

СУ-1

6

2

2

2

6

СУ-1

6

2

6

Шема В.I.1/6.б

•

Одвијање саобраћаја на суженој
коловозној траци у кружној
раскрсници
•

Саобраћајна сигнализација се поставља у
случају извођења радова на разделном
острву у кружном току

•

Уздужно обезбеђивање зоне радова:
Једностране вертикалне запреке-десне VII-3.1
постављене у кружном току постављене на
међусобном растојању од 3-5 m;
На сваку једнострану вертикалну запреку
поставља се светло упозорења типа СУ-1;

•

Табеларни преглед саобраћајне
сигнализације и опреме (L=50m):

Дужина стуба
Kласа
Шифра и
носача (m)
ретродимензије
рефлексије Бет.стопа Преносно
(cm)
постоље
Саобраћајна сигнализација:
Симбол

I-19 (странице
90cm)

2

3.0

2.2

I-5.2 (странице
90cm)

2

3.0

2.2

II-30 (пречника
60cm)

2

2.8

2.0

Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)

Удаљеност ивице чеоне запреке од ивице
градилишта износи 0.30 m

СУ-1 (пречника
180 mm)
VII-3.1
(25x100 cm)

Количина
(kom)

СУ-1

16

2

16

I-19 (A=90cm)
0+100.00
3,25 3,25

4,0
0

0+000.00
m

0

00

0,

светло упозорења СУ-1
Једнострана вертикална
запрека-десна VII-3.1
(25x100cm)

R2

.75

>2

50

1.
50
5,

3-5m

0+000.00

I-5.2 (A=90cm)
0+025.00

3-5m

3,50

светло упозорења СУ-1
Једнострана вертикална
запрека-десна VII-3.1
(25x100cm)

II-30(30km/h) (Ø60cm)

0+050.00

I-19 (A=90cm)
0+100.00

0
4,0

0+000.00

светло упозорења СУ-1
Једнострана вертикална
запрека-десна VII-3.1
(25x100cm)

I-5.2 (A=90cm)
0+025.00
II-30(30km/h) (Ø60cm)
0+050.00

3,25 3,25

I-19 (A=90cm)
0+100.00

II-30(30km/h) (Ø60cm)

I-5.2 (A=90cm)
0+025.00

3,50

0+050.00

II-30(30km/h) (Ø60cm)

0+000.00

I-5.2 (A=90cm)
0+025.00

светло упозорења СУ-1
Једнострана вертикална
запрека-десна VII-3.1
(25x100cm)

0+050.00
R13
,5

I-19 (A=90cm)
0+100.00

Шема В.I.2/6.б

•

Одвијање саобраћаја на суженој
коловозној траци на прилазу
кружној раскрсници

II-30(30km/h) (Ø60cm)
I-5.2 (A=90cm)
0+025.00
3,25 3,25

3.00

ФАЗА 2
min.

2.50

2

3.0

2.2

I-5.1 (странице
90cm)

2

3.0

2.2

II-3 (пречника
60cm)

2

II-30 (пречника
60cm)

2

III-302.1
(140x65cm)

2

поставља се на
запреку

2.8

2.0

2x2.8 2x2.0
Количина
(kom)

СУ-1 (пречника
180 mm)
VII-3.1
(25x100 cm)

СУ-1

6

2

14

СУ-1 (пречника
180 mm)
VII-3.2
(25x100 cm)

СУ-1

6

2

14

СУ-1 (пречника
180 mm)
VII-2
(250x25 cm)

СУ-1

3

2

1

3.25

0.85

Бочна заштитна зона= 0.85m

I-19 (странице
90cm)

Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)

0+000.00
3.25 3
,25

ФАЗА 3

0+
0

II
25 I-30
2.
.0
1
0

Jедностране вертикалне
запреке-десне
VII-3.1(25x100cm)
на растојању од 10 m
На свакој другој запреци налази
се светло упозорења СУ-1
5

4.2

II-3 (Ø60cm)

5

VII-2 (250x25cm)

3,25 3,25

00

5

4.2

5,93
6,

00

0.85

Светло упозорења
СУ-1 (Ø=180mm)

3,7

2,

0

R11,5

R2

•

0+050.00

•
•

Саобраћајна сигнализација се поставља у
случају извођења радова на прилазу кружној
раскрсници (издвојени коловоз за десна
скретања у 1. фази, уливна трака у 2.фази и
изливна трака у 3.фази)
Попречно обезбеђивање зоне радова:
Саобраћајним знаковима
Уздужно обезбеђивање зоне радова:
Једностране вертикалне запреке-леве VII-3.2
постављене на међусобном растојању од 10 m,
На сваку другу једнострану вертикалну запреку
поставља се светло упозорења типа СУ-1;
Удаљеност ивице чеоне запреке од ивице
градилишта износи 0.30 m

Дужина стуба
Kласа
Шифра и
носача (m)
ретродимензије
рефлексије Бет.стопа Преносно
(cm)
постоље
Саобраћајна сигнализација:
Симбол

I-19 (A=90cm)
0+100.00

•

Табеларни преглед саобраћајне
сигнализације и опреме (Л=50m):

Бочна заштитна зона= 0.85m

min.

2.50

ФАЗА 1

Jедностране вертикалне
запреке-леве VII-3.2 (25x100cm)
на растојању од 10 m
На свакој другој запреци налази
се светло упозорења СУ-1

0+000.00

I-5.1 (A=90cm)
0+025.00
II-30(30km/h) (Ø60cm)
0+050.00

I-19 (A=90cm)
0+100.00

Шема В.I.7.б/в

Одвијање двосмерног саобраћаја
без сужења коловоза
•
•
•
-

I-19 (A=90cm)
0+070.00

•
•
•
•
•
•
III-17 (Ø=60cm)
0+020.00

IV-2(500m) (90x25cm)
0+000.00
I-19 (A=90cm)

Табеларни преглед саобраћајне
сигнализације и опреме (L=500m):

Дужина стуба
Kласа
Шифра и
носача (m)
ретродимензије
рефлексије Бет.стопа Преносно
(cm)
постоље
Саобраћајна сигнализација:
Симбол

I-19 (странице
90cm)

2

II-45.1 (пречника
40cm)

2

III-17 (пречника
60cm)

2

3.0

2.2

поставља се на
запреку

10.0m

5.0m

Саобраћајна сигнализација се поставља у
случају извођења радова на банкини и/или у
путном појасу
Попречно обезбеђивање зоне радова:
Почетак зоне радова
Двострана вертикална запрека-лева/десна
VII-3.2/VII-3.1, на којој се поставља знак II-45.1;
Уздужно обезбеђивање зоне радова:
Једностране вертикалне запреке-леве VII-3.2;
Постављају се на растојању од 10 m;
На сваку другу запреку поставља се светло
упозорења СУ-1;
Дужина градилишта је од 50 m до 1500 m
Шема се односи на градилиште дужине 500 m
У подручју сужења постоје три саобраћајне
траке укупне ширине најмање 8.50 m
Минимална ширина саобраћајне траке до
градилишта износи 3.00 m
Удаљеност ивице вертикалне запреке од
ивице градилишта износи 0.30 m

0.85

Бочна заштитна зона= 0.85m

Градилиште

Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)

L=500m

Једностране вертикалне
запреке-леве VII-3.2 (25x100cm)
на растојању од 10 m
На свакој другој запреци налази
се светло упозорења СУ-1

min.

min.

min.

10.0m

3.00 2.50 3.00

5.0m

II-45.1 (Ø=40cm)
Једнострана запрека
VII-3.2
(25x100cm)

I-19 (A=90cm)
IV-2(500m) (90x25cm)
0+000.00

Пешачка стаза

Пешачка стаза

Возна трака 3. 00-3.50m
банкина

Возна трака 3. 00-3.50m

банкина
Возна трака 3. 00-3.50m

III-17 (Ø=60cm)
0+020.00
3.00 3.00 3.00

I-19 (A=90cm)
0+070.00

2.8

2.0

Количина
(kom)

VII-3.2
(25x100 cm)

2

26

СУ-1 (пречника
180 mm)

СУ-1

25

VII-3.2
(25x100 cm)

2

25

Шема В.I.1.б/в

Одвијање двосмерног саобраћаја
на суженом коловозу без
смањења броја трака
•
•
-

I-19 (A=90cm)
0+070.00

-

•
-

I-5.2 (A=90cm)
0+050.00

•
•
•
IV-2(200m) (90x25cm)
0+000.00

III-17 (Ø=60cm)
0+020.00

•

I-19 (A=90cm)
0+000.00

Једностране вертикалне
запреке-леве
VII-3.2 (25x100cm)
На свакој запреци налази се
светло упозорења СУ-1

Уздужно обезбеђивање зоне радова:
Једностране вертикалне запреке-леве VII-3.2;
Постављају се на растојању од 10 m;
На сваку другу запреку поставља се светло
упозорења СУ-1;
Градилиште је дужине од 50 m до 1500 m
Шема се односи на градилиште дужине 200 m
У подручју сужења постоје три саобраћајне
траке укупне ширине најмање 8.50 m
Удаљеност ивице вертикалне запреке од
ивице градилишта износи 0.30 m
Табеларни преглед саобраћајне
сигнализације и опреме (L=200m):

Дужина стуба
Kласа
Шифра и
носача (m)
ретродимензије
рефлексије Бет.стопа Преносно
(cm)
постоље
Саобраћајна сигнализација:
Симбол

10.0m

1:5

•

Саобраћајна сигнализација се поставља у
случају извођења радова поред пута и/или на
једном делу саобраћајне траке
Попречно обезбеђивање зоне радова:
Почетак зоне радова
Једностране вертикалне запреке-леве VII-3.2,
постављене на почетку зоне сужења, у односу
1:10, на које се постављају светла упозорења
типa СУ-1, једострана запрека VII-3.2 поставља
се знак II-45.1;
Крај зоне радова
Једностране вертикалне запреке-леве VII-3.2
са СУ-1, постављене у односу 1:5;

0.85

Градилиште

Једностране вертикалне
запреке-леве VII-3.2 (25x100cm)
на растојању од 10 m
На свакој другој запреци налази
се светло упозорења СУ-1

L=200m

НАПОМЕНА:
Ширина коловоза < 9.00m,
потребно насипање банкине
у ширини од min 0.30m
и обележавање две жуте
разделне линије

min.

min.

I-19 (странице
90cm)
IV-2
(странице
90x25cm)

Бочна заштитна зона= 0.85m

min.

II-30(40km/h) (Ø=60cm)

поновити код градилишта
дужих од 300 m

min.

3.3

2.5

I-19 (странице
90cm)

2

3.0

2.2

I-5.1 (странице
90cm)

2

3.0

2.2

I-5.2 (странице
90cm)

2

3.0

2.2

2

3.4

2.6

II-28 (Ø=60cm)

3.00 2.50 3.00

min.

2

II-28 (пречника
60cm)
II-30 (пречника
60cm)

min.

10.0m

3.00 2.50 3.00

II-45.1 (Ø=40cm)
Једнострана запрека
VII-3.2
(25x100cm)

10.0m

1 : 10

а
ењ
ор m)
оз
уп 0m
ло =18
ет
св -1 (Ø
СУ

Jедностране
вертикалне
запреке-леве
VII-3.2 (25x100cm)

II-45.1 (пречника
40cm)

2

III-17 (пречника
60cm)

2

СУ-1 (пречника
180 mm)
VII-3.2
(25x100 cm)

III-17 (Ø=60cm)
0+020.00
Пешачка стаза

банкина

Возна трака 3. 00-3.50m

Возна трака 3. 00-3.50m

банкина

Пешачка стаза

Возна трака 3. 00-3.50m

3.00 3.00 3.00

I-5.1 (A=90cm)
0+050.00

I-19 (A=90cm)
0+070.00

2.0

Количина
(kom)

СУ-1

14

2

14

2

11

Врста
ознаке

Јединица
мере

Количина

неиспрекидана
линија (d=15cm)

m2

70

IV-2(200m) (90x25cm)
0+000.00

II-30(40km/h) (Ø=60cm)
0+025.00

2.8

Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)

I-19 (A=90cm)

II-28 (Ø=60cm)

поставља се на
запреку

VII-3.2
(25x100 cm)

Ознаке на путу:
Ознака

Напомена: У табеларном прегледу је исказана
количина за обележавање неиспрекидане линије жуте
боје, ширине 15cm. У зависности од категорије пута,
применити линију одговарајуће ширине, у складу са
СРП стандардима.

Шема В.I.2.б/в (1)

Одвијање двосмерног саобраћаја
на суженом коловозу са смањењем
броја трака
•
•
-

I-19 (A=90cm)
0+070.00

-

Саобраћајна сигнализација се поставља у
случају извођења радова поред пута и/или на
саобраћајној траци
Попречно обезбеђивање зоне радова:
Почетак зоне радова
Једностране вертикалне запреке-леве VII-3.2,
постављенe на почетку зоне сужења, у односу
1:10, на које се постављају светла упозорења
типa СУ-1, једнострана запрека VII-3.2
поставља се знак II-45.1;
Крај зоне радова
Једностране вертикалне запреке-леве VII-3.2
са СУ-1, постављене у односу 1:5;

•
-

I-5.2 (A=90cm)
0+050.00
II-30(40km/h) (Ø=60cm)
0+025.00
II-28 (Ø=60cm)
IV-2(200m) (90x25cm)
0+000.00

III-17 (Ø=60cm)
0+020.00

I-19 (A=90cm)
Једностране вертикалне
запреке-леве
VII-3.2 (25x100cm)
На свакој запреци налази се
светло упозорења СУ-1

I-19 (странице
90cm)
IV-2
(странице
90x25cm)

10.0m

1:

5

0+000.00

Уздужно обезбеђивање зоне радова:
Једностране вертикалне запреке-леве VII-3.2;
на растојању од 10 m;
На сваку другу запреку поставља се светло
упозорења СУ-1;
•
Шема се односи на градилиште дужине 200 m
•
У подручју сужења постоје две саобраћајне
траке укупне ширине најмање 6.00 m
•
Удаљеност ивице вертикалне запреке од
ивице градилишта износи 0.30 m
•
Табеларни преглед саобраћајне
сигнализације и опреме (L=200m):
Дужина стуба
Kласа
Шифра и
носача (m)
ретроСимбол
димензије
рефлексије Бет.стопа Преносно
(cm)
постоље
Саобраћајна сигнализација:

НАПОМЕНА:
Ширина коловоза < 9.00m,
потребно насипање банкине
у ширини од min 0.30m
и обележавање жуте
разделне линије

min.

min.

Једностране вертикалне
запреке-леве
VII-3.2 (25x100cm)
на растојању од 10 m
На свакој другој запреци налази
се светло упозорења СУ-1

Градилиште

L=200m

0.85

Бочна заштитна зона= 0.85m

3.00 3.00

3.3

2.5

I-19 (странице
90cm)

2

3.0

2.2

I-5.2 (странице
90cm)

2

3.0

2.2

2

3.4

2.6

II-28 (Ø=60cm)

II-28 (пречника
60cm)

II-30(40km/h) (Ø=60cm)

II-30 (пречника
60cm)

поновити код градилишта
дужих од 300 m

min.

2

min.

поставља се на
запреку

II-45.1 (пречника
40cm)

2

III-17 (пречника
60cm)

2

2.8

2.0

III-79 (D)
(правоугаони
60x90cm)

2

3.0

2.2

10.0m

3.00 3.00

II-45.1 (Ø=40cm)
Једострана запрека
VII-3.2
(25x100cm)

1 : 10

а
ењ
ор m)
оз
уп 0m
ло =18
ет
св -1 (Ø
СУ

Jедностране
вертикалне
запреке-леве
VII-3.2 (25x100cm)

Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)

III-17 (Ø=60cm)
0+020.00

I-19 (A=90cm)
IV-2(200m) (90x25cm)
0+000.00
II-28 (Ø=60cm)

Пешачка стаза

3.00 3.00 3.00

III-79 (D) (60x90cm)
0+050.00
банкина

Возна трака 3. 00-3.50m

Возна трака 3. 00-3.50m

банкина

Пешачка стаза

Возна трака 3. 00-3.50m

II-30(40km/h) (Ø=60cm)
0+025.00

I-19 (A=90cm)
0+070.00

Количина
(kom)

VII-3.2
(25x100 cm)

2

11

СУ-1 (пречника
180 mm)

СУ-1

16

VII-3.2
(25x100 cm)

2

16

Врста
ознаке

Јединица
мере

Количина

неиспрекидана
линија (d=15cm)

m2

37

Ознаке на путу:
Ознака

Напомена: У табеларном прегледу је исказана
количина за обележавање неиспрекидане линије жуте
боје, ширине 15cm. У зависности од категорије пута,
применити линију одговарајуће ширине, у складу са
СРП стандардима.

Одвијање двосмерног саобраћаја
на суженом коловозу са
смањењем броја трака

Шема В.I.2.б/в (2)

•

Ознаке на путу:
Врста
ознаке

Јединица
мере

Количина

неиспрекидана
линија (d=15cm)

m2

80

Ознака

I-19 (A=90cm)
0+070.00
III-305.1 (1) (60x90cm)
0+050.00
IV-2(250m) (90x25cm)
0+000.00

III-17 (Ø=60cm)
0+020.00

m)

I-19 (A=90cm)
СУ

-1

(

18
Ø=

0m

0+000.00

Jедностране
вертикалне
запреке-леве
VII-3.2 (25x100cm)

л
ет
св

оу

з
по

а
ењ
ор

1 : 10
0.85

Бочна заштитна зона= 0.85m

I-19 (странице
90cm)
IV-2
(странице
90x25cm)

L=200m

Градилиште

10.0m

II-45.1
(Ø=40cm)
Једнострана
запрека-лева
VII-3.2 (25x100cm)

min.

НАПОМЕНА:
Ширина коловоза < 9.00m,
потребно насипање банкине
у ширини од min 0.30m
и обележавање жуте
разделне линије

min.

3.00 3.00

Једностране вертикалне
запреке-леве VII-3.2
(25x100cm)
на растојању од 10 m
На свакој другој запреци
налази се светло упозорења
СУ-1

min.

Саобраћајна сигнализација се поставља у
случају извођења радова поред пута и/или на
једном делу саобраћајне траке
•
Попречно обезбеђивање зоне радова:
Почетак зоне радова
Једностране вертикалне запреке-десне VII-3.1,
четири од пет узастопно постављених на које
се постављају светла упозорења типa СУ-1, на
последњој VII-3.1 поставља се знак II-45,
запреке постављене у односу 1:10, двострана
запрека-десна/десна VII-3.2/VII-3.2; за супротан
смер постављене једностране запреке десне
VII-3.1 са два светла упозорења типа СУ-1,
постављене у односу 1:5;
Крај зоне радова
Једностране вертикалне запреке-леве VII-3.2,
четири од пет узастопно постављених на које
се постављају светла упозорења типa СУ-1,
на последњој VII-3.2 поставља се знак II-45.1,
постављене у односу 1:10;
•
Уздужно обезбеђивање зоне радова:
Једностране вертикалне запреке-леве VII-3.2;
Постављају се на растојању од 10 m;
На сваку другу запреку поставља се светло
упозорења СУ-1;
•
Градилиште је дужине од 50 m до 1500 m
•
Шема се односи на градилиште дужине 200 m
•
У подручју сужења постоје две саобраћајне
траке укупне ширине најмање 6.00 m
•
Удаљеност ивице вертикалне запреке од
ивице градилишта износи 0.30 m
•
Табеларни преглед саобраћајне
сигнализације и опреме (L=200m):
Дужина стуба
Kласа
Шифра и
носача (m)
Симбол
ретродимензије
рефлексије Бет.стопа Преносно
(cm)
постоље
Саобраћајна сигнализација:

I-19 (странице
90cm)

II-28 (пречника
60cm)
II-30 (пречника
60cm)

min.

10.0m

3.00 3.00

2

3.3

2.5

2

3.0

2.2

2

3.4

2.6

II-45 (пречника
40cm)
II-45.1 (пречника

2

III-17 (пречника
60cm)

2

2.8

2.0

III-79 (L)
(правоугаони
60x90cm)

2

3.0

2.2

III-305.1 (1)
(правоугаони
60x90cm)

2

3.0

2.2

поставља се на
запреку

40cm)

Двострана вертикална
запрека-десна/десна
VII-3.1/VII-3.1 (25x100cm)
На запреци се налази
светло упозорења СУ-2
1:5

II-45 (Ø=40cm)
Једнострана
запрека-десна
VII-3.1 (25x100cm)

Jедностране
вертикалне
запреке-десне
VII-3.1 (25x100cm)

св
е
СУ тло
-1
уп
(
Ø= озо
18 рењ
0m
m) а

св
е
СУ тло
-1
у
(Ø позо
=1
80 рењ
mm а
)

Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)

Jедностране
вертикалне
запреке-десне
VII-3.1 (25x100cm)

I-19 (A=90cm)

II-30(40km/h) (Ø=60cm)
0+025.00
Пешачка стаза

3.00 3.00 3.00

II-28 (Ø=60cm)
банкина

Возна трака 3. 00-3.50m

Возна трака 3. 00-3.50m

банкина

III-17 (Ø=60cm)
0+020.00
Пешачка стаза

Возна трака 3. 00-3.50m

IV-2(250m) (90x25cm)
0+000.00

III-79 (L) (60x90cm) Напомена: У табеларном прегледу је
исказана количина за обележавање
0+050.00

I-19 (A=90cm)
0+070.00

неиспрекидане линије жуте боје, ширине
15cm. У зависности од категорије пута,
применити линију одговарајуће ширине, у
складу са СРП стандардима.

Количина
(kom)

VII-3.1
(25x100 cm)

2

1

VII-3.2
(25x100 cm)

2

11

СУ-1 (пречника
180 mm)
VII-3.1
(25x100 cm)

СУ-1

6

2

6

СУ-2 (пречника
180 mm)
VII-3.2
(25x100 cm)

СУ-1

14

2

14

СУ-2 (пречника
180 mm)

СУ-2

1

VII-3.1/VII-3.1
(25x100 cm)

2

1

Шема В.I.7.б/в

Одвијање двосмерног саобраћаја
без сужења коловоза
•

III-17 (Ø=60cm)
0+020.00

Саобраћајна сигнализација се поставља у
случају извођења радова на банкини и/или у
путном појасу
•
Попречно обезбеђивање зоне радова:
Почетак зоне радова
Једнострана вертикална запрека-лева VII-3.2,
на којој се поставља знак II-45.1;
•
Уздужно обезбеђивање зоне радова:
Једностране вертикалне запреке-леве VII-3.2;
Постављају се на растојању од 10 m;
На сваку другу запреку поставља се светло
упозорења СУ-1;
•
Дужина градилишта је од 50 m до 1500 m
•
Шема се односи на градилиште дужине 500 m
•
У подручју сужења постоје две саобраћајне
траке за исти смер кретања, укупне ширине
најмање 5.50 m
•
Минимална ширина саобраћајне траке до
градилишта износи 3.00 m
•
Удаљеност ивице вертикалне запреке од
ивице градилишта износи 0.30 m
•
Табеларни преглед саобраћајне
сигнализације и опреме (L=500m):
Дужина стуба
Kласа
Шифра и
носача (m)
Симбол
ретродимензије
рефлексије Бет.стопа Преносно
(cm)
постоље
Саобраћајна сигнализација:

10.0m

I-19 (странице
90cm)
IV-2
(странице
90x25cm)

Градилиште

0.85

Бочна заштитна зона= 0.85m

L=500m

Једностране вертикалне
запреке-леве VII-3.2 (25x100cm)
на растојању од 10 m
На свакој другој запреци налази
се светло упозорења СУ-1

min.

10.0m

2.50 3.00

II-45.1 (Ø=40cm)
Једнострана запрека
VII-3.2 (25x100cm)

I-19 (A=90cm)
IV-2(500m) (90x25cm)
0+000.00

Возна трака 3. 00-3.50m
банкина

I-19 (A=90cm)
0+070.00

Пешачка стаза

Возна трака 3. 00-3.50m

Возна трака 3. 00-3.50m

банкина
Возна трака 3. 00-3.50m

II-28 (Ø=60cm)
0+025.00

Пешачка стаза

3.3

2.5

I-19 (странице
90cm)

2

3.0

2.2

II-28 (пречника
60cm)

2

2.8

2.0

II-45.1 (пречника
40cm)

2

III-17 (пречника
60cm)

2

Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)

min.

3.00 3.00 3.00 3.00

2

поставља се на
запреку

2.8

2.0

Количина
(kom)

VII-3.2
(25x100 cm)

2

26

СУ-1 (пречника
180 mm)

СУ-1

25

VII-3.2
(25x100 cm)

2

25

Шема В.I.2.б/в (1)

Одвијање двосмерног саобраћаја
на суженом коловозу са
смањењем броја трака

•
•
-

•
•
•
•

Саобраћајна сигнализација се поставља у
случају извођења радова поред пута и/или на
саобраћајној траци
Попречно обезбеђивање зоне радова:
Почетак зоне радова
Једностране вертикалне запреке-леве VII-3.2,
постављене на почетку зоне сужења, у односу
1:10, на које се постављају светла упозорења
типa СУ-1, на последњој запреци VII-3.2
поставља се знак II-45.1;

Уздужно обезбеђивање зоне радова:
Једностране вертикалне запреке-леве VII-3.2;
Постављају се на растојању од 10 m;
На сваку другу запреку поставља се светло
упозорења СУ-1;
Градилиште је дужине од 50 m до 1500 m
Шема се односи на градилиште дужине 200 m
У подручју сужења постоји једна саобраћајна
трака, за један смер кретања, ширине
најмање 3.00 m

•
III-17 (Ø=60cm)
0+020.00

10.0m

1:

5

0+000.00

Једностране вертикалне
запреке-леве
VII-3.2 (25x100cm)
На свакој запреци налази се
светло упозорења СУ-1

Удаљеност ивице вертикалне запреке од
ивице градилишта износи 0.30 m
•
Табеларни преглед саобраћајне
сигнализације и опреме (L=200m):
Дужина стуба
Kласа
Шифра и
носача (m)
Симбол
ретродимензије
рефлексије Бет.стопа Преносно
(cm)
постоље
Саобраћајна сигнализација:
I-19 (странице
90cm)
IV-2
(странице
90x25cm)

0.85

Бочна заштитна зона= 0.85m

min.

min.

Градилиште

L=200m

I-19 (странице
90cm)

II-28 (пречника
60cm)

Једностране вертикалне
запреке-леве VII-3.2 (25x100cm)
на растојању од 10 m
На свакој другој запреци налази
се светло упозорења СУ-1

II-30 (пречника
60cm)

min.

10.0m

3.00 2.50 3.00

II-45.1 (Ø=40cm)
Једнострана запрека
VII-3.2
(25x100cm)

1 : 10

банкина

Возна трака 3. 00-3.50m

Возна трака 3. 00-3.50m

Возна трака 3. 00-3.50m

3.00 3.00 3.00 3.00

II-30(40km/h) (Ø=60cm)
0+025.00
III-79 (D) (60x90cm)
0+050.00

I-19 (A=90cm)
0+070.00

Пешачка стаза

Пешачка стаза

банкина
Возна трака 3. 00-3.50m

II-28 (Ø=60cm)

2.5

2

3.0

2.2

2

3.4

2.6

поставља се на
запреку

II-45.1 (пречника
40cm)

2

III-17 (пречника
60cm)

2

2.8

2.0

III-79 (D)
(правоугаони
60x90cm)

2

3.0

2.2

VII-3.2
(25x100 cm)

а
ењ
ор m)
оз
уп 0m
ло =18
ет
св -1 (Ø
СУ

IV-2(200m) (90x25cm)
0+000.00

3.3

Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)

Jедностране
вертикалне
запреке-леве
VII-3.2 (25x100cm)

I-19 (A=90cm)

2

Количина
(kom)

2

11

СУ-1

16

2

16

Врста
ознаке

Јединица
мере

Количина

неиспрекидана
линија (d=15cm)

m2

37

СУ-1 (пречника
180 mm)
VII-3.2
(25x100 cm)

Ознаке на путу:
Ознака

Напомена: У табеларном прегледу је исказана
количина за обележавање неиспрекидане линије жуте
боје, ширине 15cm. У зависности од категорије пута,
применити линију одговарајуће ширине, у складу са
СРП стандардима.

Шема В.I.2.б/в (2)

Одвијање двосмерног саобраћаја
на суженом коловозу са
смањењем броја трака
•
•
-

I-19 (A=90cm)
0+070.00

•
-

I-5.2 (A=90cm)
0+050.00

•
•
•

II-30(40km/h) (Ø=60cm)
0+025.00
II-28 (Ø=60cm)

•

III-17 (Ø=60cm)
0+020.00

IV-2(200m) (90x25cm)
0+000.00

•

I-19 (A=90cm)
1:

0+000.00

5
min.

min.

min.

I-19 (странице
90cm)
IV-2
(странице
90x25cm)

Једностране вертикалне
запреке-десне VII-3.1 (25x100cm)
на растојању од 10 m
На свакој другој запреци налази
се светло упозорења СУ-1

min.

3.00

3.00

3.3

2.5

I-19 (странице
90cm)

2

3.0

2.2

I-5.2 (странице
90cm)

2

3.0

2.2

2

3.4

2.6

II-30 (пречника
60cm)

Бочна заштитна зона= 0.85m

10.0m

2

II-28 (пречника
60cm)

НАПОМЕНА:
Ширина коловоза < 12.00m,
потребно насипање банкине
у ширини од min 0.30m

0.85

Једностране вертикалне
запреке-десне
VII-3.1 (25x100cm)
на растојању од 10 m
На свакој другој запреци
налази се
светло упозорења СУ-1

0.85

Дужина стуба
Kласа
Шифра и
носача (m)
ретродимензије
рефлексије Бет.стопа Преносно
(cm)
постоље
Саобраћајна сигнализација:
Симбол

min.

2.50 3.00

II-45 (Ø=40cm)
Једнострана запрека
VII-3.1 (25x100cm)

2

III-17 (пречника
60cm)

2

2.8

2.0

III-79 (L)
(правоугаони
60x90cm)

2

3.0

2.2

св
е
СУ тло
-1
у
(Ø позо
=1
80 рењ
mm а
)

VII-3.1
(25x100 cm)

I-19 (A=90cm)

II-30(40km/h) (Ø=60cm)
0+025.00
III-79 (L) (60x90cm)
0+050.00
Пешачка стаза

3.00 3.00 3.00 3.00

II-28 (Ø=60cm)

банкина

Возна трака 3. 00-3.50m

Возна трака 3. 00-3.50m

Возна трака 3. 00-3.50m

банкина
Возна трака 3. 00-3.50m

IV-2(200m) (90x25cm)
0+000.00

III-17 (Ø=60cm)
0+020.00
Пешачка стаза

поставља се на
запреку

II-45 (пречника
40cm)

Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)

1 : 10

Jедностране
вертикалне
запреке-десне
VII-3.1 (25x100cm)

Уздужно обезбеђивање зоне радова:
Једностране вертикалне запреке-деснe VII-3.1;
Постављају се на растојању од 10 m;
На сваку другу запреку поставља се светло
упозорења СУ-1;
Градилиште је дужине од 50 m до 1500 m
Шема се односи на градилиште дужине 200 m
У подручју сужења постоји једна саобраћајна
трака за један смер кретања, ширине
најмање 3.0 m, као и две саобраћајне траке
за други смер кретања, укупне ширине
најмање 5.50 m
Удаљеност ивице вертикалне запреке од
ивице градилишта износи 0.30 m
Табеларни преглед саобраћајне
сигнализације и опреме (L=200m):

Једнострана вертикална
запрека-десна
VII-3.1 (25x100cm)
На запреци се налази
светло упозорења СУ-1

L=200m

min.

2.50 3.00

Градилиште

10.0m

II-45 (Ø=40cm)
Једнострана запрека
VII-3.1 (25x100cm)
НАПОМЕНА:
Ширина коловоза < 12.00m,
потребно насипање банкине
у ширини од min 0.30m
и обележавање жуте
разделне линије

Двострана вертикална
запрека-десна/десна
VII-3.1/VII-3.1 (25x100cm)
На запреци се налази
светло упозорења СУ-2

Саобраћајна сигнализација се поставља у
случају извођења радова на једној
саобраћајној траци (унутрашњој саоб. траци)
Попречно обезбеђивање зоне радова:
Почетак зоне радова
Једностране вертикалне запреке-деснe VII-3.1,
постављене на почетку зоне сужења, у односу
1:10 на које се постављају се светла упозорења
типa СУ-1, на последњој запреци VII-3.1
поставља се знак II-45.1;

I-19 (A=90cm)
0+070.00

Количина
(kom)

2

23

СУ-1 (пречника
180 mm)
VII-3.1
(25x100 cm)

СУ-1

28

2

28

СУ-2 (пречника
180 mm)

СУ-2

1

VII-3.1/VII-3.1
(25x100 cm)

2

1

Врста
ознаке

Јединица
мере

Количина

неиспрекидана
линија (d=15cm)

m2

74

Ознаке на путу:
Ознака

Напомена: У табеларном прегледу је исказана
количина за обележавање неиспрекидане линије жуте
боје, ширине 15cm. У зависности од категорије пута,
применити линију одговарајуће ширине, у складу са
СРП стандардима.

Шема В.I.2.б/в (3)

Одвијање двосмерног саобраћаја
на суженом коловозу са
смањењем броја трака

•
I-19 (A=90cm)
0+070.00

•
-

III-79 (L) (60x90cm)
0+050.00

•
-

II-30(40km/h) (Ø=60cm)
0+025.00
II-28 (Ø=60cm)

•
•
•

IV-2(250m) (90x25cm)
0+000.00
I-19 (A=90cm)
III-17 (Ø=60cm)
0+020.00

•

Jедностране
вертикалне
запреке-десне
VII-3.1 (25x100cm)

све
СУ тло у
п
1
(Ø= озор
180 ења
mm
)

•

0+000.00

1:5

Једнострана вертикална
запрека-десна
VII-3.1 (25x100cm)
На запреци се налази
светло упозорења СУ-1

Саобраћајна сигнализација се поставља у
случају извођења радова на две унутрашње
саобраћајне траке, од укупно четири траке
Попречно обезбеђивање зоне радова:
Почетак зоне радова
Једностране вертикалне запреке-десне VII-3.1,
постављене на почетку зоне сужења, у односу
1:10 на које се постављају светла упозорења
типa СУ-1, на последњој запреци VII-3.1
поставља се знак II-45.1;
Уздужно обезбеђивање зоне радова:
Једностране вертикалне запреке-десне VII-3.1;
Постављају се на растојању од 10 m;
На сваку другу запреку поставља се светло
упозорења СУ-1;
Градилиште је дужине од 50 m до 1500 m
Шема се односи на градилиште дужине 200 m
У подручју сужења саобраћај се одвија
двосмерно, на две саобраћајне траке,
минималне ширине по 3.00 m
Удаљеност ивице вертикалне запреке од
ивице градилишта износи 0.30 m

Табеларни преглед саобраћајне
сигнализације и опреме (L=200m):

Дужина стуба
Kласа
Шифра и
носача (m)
ретродимензије
рефлексије Бет.стопа Преносно
(cm)
постоље
Саобраћајна сигнализација:
Симбол

10.0m

I-19 (странице
90cm)
IV-2
(странице
90x25cm)

II-45 (Ø=40cm)
Једнострана запрека
VII-3.1 (25x100cm)

Градилиште

min.

3.00

Једностране вертикалне
запреке-десне
VII-3.1 (25x100cm)
на растојању од 10 m
На свакој другој запреци
налази се
светло упозорења СУ-1

min.

I-19 (странице
90cm)

Једностране вертикалне
запреке-десне VII-3.1 (25x100cm)
на растојању од 10 m
На свакој другој запреци налази
се светло упозорења СУ-1

min.

3.00
L=200m

НАПОМЕНА:
Ширина коловоза < 12.00m,
потребно насипање банкине
ширине min.>0.30m

II-30 (пречника
60cm)

3.3

2.5

2

3.0

2.2

2

3.4

2.6

min.

3.00

НАПОМЕНА:
Ширина коловоза < 12.00m,
потребно насипање банкине
ширине min.>0.30m

Бочна заштитна зона= 0.85m

10.0m

0.85

0.85

3.00

II-45 (Ø=40cm)
Једнострана запрека
VII-3.1 (25x100cm)

Једностране вертикалне
запреке-десна
VII-3.1 (25x100cm)
На запреци се налази
светло упозорења СУ-1
1:5

2

III-17 (пречника
60cm)

2

2.8

2.0

III-79 (L)
(правоугаони
60x90cm)

2

3.0

2.2

Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)
VII-3.1
(25x100 cm)

Количина
(kom)

2

22

СУ-1

32

2

32

Врста
ознаке

Јединица
мере

Количина

неиспрекидана
линија (d=15cm)

m2

74

СУ-1 (пречника
180 mm)
VII-3.1
(25x100 cm)

св
е
СУ тло
-1
у
(Ø позо
=1
80 рењ
mm а
)

поставља се на
запреку

II-45 (пречника
40cm)

1 : 10

Jедностране
вертикалне
запреке-десне
VII-3.1 (25x100cm)

II-28 (пречника
60cm)

2

Ознаке на путу:
I-19 (A=90cm)

II-28 (Ø=60cm)

Возна трака 3. 00-3.50m
банкина

3.00 3.00 3.00 3.00

II-30(40km/h) (Ø=60cm)
0+025.00
III-79 (L) (60x90cm)
0+050.00
Пешачка стаза

Возна трака 3. 00-3.50m

III-17 (Ø=60cm)
0+020.00
Пешачка стаза

Возна трака 3. 00-3.50m

банкина
Возна трака 3. 00-3.50m

IV-2(250m) (90x25cm)
0+000.00

I-19 (A=90cm)
0+070.00

Ознака

Напомена: У табеларном прегледу је исказана
количина за обележавање неиспрекидане линије жуте
боје, ширине 15cm. У зависности од категорије пута,
применити линију одговарајуће ширине, у складу са
СРП стандардима.

Шема В.I.4.б/в (1)

Преусмерење саобраћаја на
супротну коловозну траку
•

I-19 (A=90cm)
0+070.00

•
-

III-79 (L) (60x90cm)
0+050.00

II-30(40km/h) (Ø=60cm)
0+025.00

-

II-28 (Ø=60cm)
IV-2(300m) (90x25cm)
0+000.00

•
-

I-19 (A=90cm)
III-17 (Ø=60cm)
0+020.00
1 : 10

Jедностране
вертикалне
запреке-десне
VII-3.1 (25x100cm)

све
СУ тло у
-1
п
(
Ø= озоре
180
њ
mm а
)

•
•
•

1:

5

0+000.00

Једностране вертикалне
запреке-леве
VII-3.2 (25x100cm)
На свакој запреци налази се
светло упозорења СУ-1

•
•

Уздужно обезбеђивање зоне радова:
Једностране вертикалне запреке-леве VII-3.2;
Постављају се на растојању од 10 m;
На сваку другу запреку поставља се светло
упозорења СУ-1;
Градилиште је дужине од 50 m до 1500 m
Шема се односи на градилиште дужине 200 m
У подручју сужења постоји по једна
саобраћајна трака, за сваки смер кретања,
ширине
најмање
m
Удаљеност
ивице3.00
вертикалне
запреке од
ивице градилишта износи 0.30 m
Табеларни преглед саобраћајне
сигнализације и опреме (Л=200m):

10.0m

1:

5

Jедностране вертикалне
запреке-десне
VII-3.1 (25x100cm)
На свакој запреци налази се
светло упозорења СУ-1

Саобраћајна сигнализација се поставља у
случају извођења радова који захтевају
затварање две истосмерне саобраћајне
траке
Попречно обезбеђивање зоне радова:
Почетак зоне радова
Једностране вертикалне запреке-леве VII-3.2,
на четири од пет узастопно постављених
постављају се светла упозорења типa СУ-1, на
петој запреци VII-3.2 поставља се знак II-45.1;
Постављају се на почетку зоне сужења, у
односу 1:10 (прва запрека у односу 1:5);
Крај зоне радова
Једностране вертикалне запреке-десне VII-3.1,
четири од пет узастопно постављених на које
се постављају светла упозорења типa СУ-1, на
последњој VII-3.1 поставља се знак II-45,
постављене у односу 1:10;

II-45 (Ø=40cm)
Једнострана запрека
VII-3.1 (25x100cm)
НАПОМЕНА:
Ширина коловоза < 12.00m,
потребно насипање банкине
у ширини од min 0.30m

Дужина стуба
Kласа
Шифра и
носача (m)
ретродимензије
рефлексије Бет.стопа Преносно
(cm)
постоље
Саобраћајна сигнализација:
Симбол

коловоз

min.

min.

Л=200m

3.00 3.00

min.

Градилиште

<12.00 m

Једностране вертикалне
запреке-леве VII-3.2 (25x100cm)
на растојању од 20 m
На свакој другој запреци налази
се светло упозорења СУ-1

min.

I-19 (странице
90cm)
IV-2
(странице
90x25cm)
I-19 (странице
90cm)

3.00 3.00

II-28 (пречника
60cm)

10.0m

II-30 (пречника
60cm)

II-45.1 (Ø=40cm)
Једнострана запрека
VII-3.2
(25x100cm)

1 : 10

а
ењ
ор m)
оз
уп 80m
1
ло
ет Ø=
св -1 (
СУ

1:5

IV-2(300m) (90x25cm)
0+000.00
II-28 (Ø=60cm)

Пешачка стаза

банкина

Возна трака 3. 00-3.50m

Возна трака 3. 00-3.50m

Возна трака 3. 00-3.50m

банкина
Возна трака 3. 00-3.50m

I-19 (A=90cm)

III-17 (Ø=60cm)
0+020.00
Пешачка стаза

3.3

2.5

2

3.0

2.2

2

3.4

2.6

II-45 (пречника
40cm)
II-45.1 (пречника

2

III-17 (пречника
60cm)

2

2.8

2.0

III-79 (L)
(правоугаони
60x90cm)

2

3.0

2.2

III-79 (D)
(правоугаони
60x90cm)

2

3.0

2.2

40cm)

Jедностране
вертикалне
запреке-леве
VII-3.2 (25x100cm)

3.00 3.00 3.00 3.00

2

Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)

поставља се на
запреку

Количина
(kom)

VII-3.1
(25x100 cm)

2

1

VII-3.2
(25x100 cm)

2

12

II-30(40km/h) (Ø=60cm)
0+025.00

СУ-1 (пречника
180 mm)
VII-3.1
(25x100 cm)

СУ-1

7

2

7

III-79 (D) (60x90cm)
Напомена: У табеларном прегледу је
0+050.00

СУ-1 (пречника
180 mm)
VII-3.2
(25x100 cm)

СУ-1

17

2

17

Јединица
мере

Количина

m2

85

I-19 (A=90cm)
0+070.00

исказана количина за обележавање
неиспрекидане линије жуте боје, ширине Ознаке на путу:
Врста
15cm. У зависности од категорије пута,
Ознака
ознаке
применити линију одговарајуће ширине, у
неиспрекидана
складу са СРП стандардима.

линија (d=15cm)

Шема В.I.1/6.а/б

•

Одвијање саобраћаја на суженој
коловозној траци у кружној
раскрсници

Табеларни преглед саобраћајне
сигнализације и опреме (Л=50m):

Дужина стуба
Kласа
Шифра и
носача (m)
ретродимензије
рефлексије Бет.стопа Преносно
(cm)
постоље
Саобраћајна сигнализација:
Симбол

•

Саобраћајна сигнализација се поставља у
случају извођења радова на разделном
острву у кружном току

I-19 (странице
90cm)

2

3.0

2.2

•

Уздужно обезбеђивање зоне радова:
Једностране вертикалне запреке-десне VII-3.1
постављене у кружном току постављене на
међусобном растојању од 5-10 m;
На сваку једнострану вертикалну запреку
поставља се светло упозорења типа СУ-1;
Удаљеност ивице чеоне запреке од ивице
градилишта износи 0.30 m

I-5.2 (странице
90cm)

2

3.0

2.2

II-30 (пречника
60cm)

2

2.8

2.0

СУ-1 (пречника
180 mm)
VII-3.1
(25x100 cm)

Количина
(kom)

СУ-1

38

2

38

I-19 (A=90cm)
0+100.00
0+050.00
3,25 3,25 3,25 3,25

3.25

0+000.00

светло упозорења СУ-1
Једнострана вертикална
запрека-десна VII-3.1
(25x100cm)

3,25
3,25

,00

4.25

>3
.0

0m

0

,0

0
R3

0m

0+000.00

I-5.2 (A=90cm)
0+025.00

3,25

0+000.00
3,25

3.25

светло упозорења СУ-1
Једнострана вертикална
запрека-десна VII-3.1
(25x100cm)

Једностране вертикалне
запреке-десна VII-3.1
(25x100cm)
на растојању од 5 m
На свакој запреци налази
се светло упозорења СУ-1

II-30(30km/h) (Ø60cm)

0+050.00

I-19 (A=90cm)
0+100.00

светло упозорења СУ-1
Једнострана вертикална
запрека-десна VII-3.1
(25x100cm)

5-1

4.25

II-30(30km/h) (Ø60cm)
0+025.00

I-5.2 (A=90cm)
3,25 3,25 3,25 3,25

II-28 (Ø=60cm)
0+050.00
I-19 (A=90cm)
0+100.00

I-19 (A=90cm)
0+100.00

I-5.2 (A=90cm)
0+025.00

Једностране вертикалне
запреке-десна VII-3.1
(25x100cm)
на растојању од 5 m
На свакој запреци налази
се светло упозорења СУ-1

0+000.00

Једностране вертикалне
запреке-десна VII-3.1
(25x100cm)
на растојању од 5 m
На свакој запреци налази
се светло упозорења СУ-1

R21

0+050.00

I-5.2 (A=90cm)
0+025.00

светло упозорења СУ-1
Једнострана вертикална
запрека-десна VII-3.1
(25x100cm)

II-30(30km/h) (Ø60cm)

II-30(30km/h) (Ø60cm)

•

Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)

Једностране вертикалне
запреке-десна VII-3.1
(25x100cm)
на растојању од 5 m
На свакој запреци налази
се светло упозорења СУ-1

Преусмерење саобраћаја на
супротну коловозну траку

Шема В.I.4.б/в (2)

•
II-28 (Ø=60cm)
II-30(40km/h) (Ø=60cm)

•
-

IX-3 (монтажни ивичњак)
IX-4 (делинеатор)

Градилиште

поновити код градилишта
дужих од 300 m

радно возило
I-19
(A=90cm)

I-23 (A=90cm)
II-28 (Ø=60cm)

зо
по
оу
тл

-

ре

10.0m

II-45
(Ø=90cm)
Сигнална табла за означавање
радова на путу VII-8а
Поставља се на почетку градилишта

е
св

20.0

0.50

-

IV-2(500m) (60x25cm)
0+050.00

min.

3.00

ња
-1

СУ

mm

80

=1

Једностране вертикалне
запреке-десне
VII-3.1(25x100cm)
на растојању од 10 m

10.0m

(Ø

0
3.5

)

Једностране вертикалне
запреке-леве VII-3.2 (25x100cm)
на растојању од 10 m
На свакој запреци налази се
светло упозорења СУ-1

-

10.0m

10.0m

)

.00

(>3

min 100m

III-17 (Ø=60cm)
0+020.00

1 : 10

10.0m

Једностране вертикалне
запреке-десне
VII-3.1(25x100cm)
на растојању од 10 m
На свакој запреци
налази се светло
упозорења СУ-1

а
ењ
ор m)
оз
уп 80m
ло =1
ет (Ø
св -1
СУ

10.0m

20.0m

светло упозорења
СУ-1
(Ø=180mm )
II-45.1 (Ø=40cm)
Једнострана запрека
VII-3.2 (25x100cm)
Једностране вертикалне
запреке-леве VII-3.2 (25x100cm)
на растојању од 10 m
На свакој запреци налази се
светло упозорења СУ-1

10.0m

светло упозорења
СУ-1
(Ø=180mm )
II-45.1 (Ø=40cm)
Једнострана запрека
VII-3.2
(25x100cm)

-

-

10.0m

1 : 10
10.0m

-

III-80.1 (60x90cm)
0-025.00

10.0m

светло упозорења
СУ-1
(Ø=180mm )
II-45 (Ø=40cm)
Једнострана запрека
VII-3.1
(25x100cm)

0+000.00
II-28 (Ø=60cm)

II-28 (Ø=60cm)

III-79 (L) (60x90cm)
0+050.00

II-30(40km/h) (Ø=60cm)
0+025.00

II-30(40km/h) (Ø=60cm)
0+025.00

•
•
•
•

I-19 (A=90cm)
0+070.00

Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)
VII-3.1
(25x100 cm)

Возна трака 3. 00-3.50m
банкина

Возна трака 3. 25-3.75m

раздела трака

Возна трака 3. 25-3.75m

Возна трака 3. 25-3.75m

0+070.00

Возна трака 3. 25-3.75m

банкина
Возна трака 3. 00-3.50m

III-79 (L) (60x90cm)
0+050.00

I-19 (A=90cm)

-

1 : 10

10.0m

светло упозорења
СУ-1
(Ø=180mm )
II-45 (Ø=40cm)
Једнострана запрека
VII-3.1
(25x100cm)
Једностране вертикалне
запреке-десне
VII-3.1 (25x100cm)
на растојању од 10 m
На свакој запреци
налази се
светло упозорења СУ-1

-

Саобраћајна сигнализација се поставља у
случају потпуног затварања једне коловозне
траке булевара са три саобраћајне траке по
смеру вожње у насељу
Попречно обезбеђивање зоне радова:
Почетак зоне радова
Затварање леве саобраћајне траке
Једностране вертикалне запреке-десне VII-3.1,
где се на сваку од четири узастопно
постављених постављају светла упозорења
типa СУ-1, док се на првој и четвртој запреци
поставља знак II-45; Постављају се на почетку
зоне сужења, у односу 1:10;
Једностране вертикалне запреке-десне VII-3.1,
постављају се континуално, у подручју сужења,
на растојању од 10m; на свакој се поставља
светло упозорења СУ-1
Затварање десне саобраћајне траке
Једностране вертикалне запреке-леве VII-3.2,
где се на сваку од четири узастопно
постављених постављају светла упозорења
типa СУ-1, док се на првој и четвртој запреци
поставља и знак II-45.1; постављају се у односу
1:10;
Једностране вертикалне запреке-леве
VII-3.2, постављају се континуално, у подручју
сужења, на растојању од 10m; на свакој се
поставља светло упозорења СУ-1;
Преусмерeње на супротну коловозну траку
Каналисање саобраћајног тока врши се помоћу
једностраних вертикалних запрека-леве VII-3.2
и десне VII-3.1, на којима је (на свакој од 5
узастопно постављених) инсталирано светло
упозорења СУ-1;
Сигнална табла за означавање радова на путу,
која се поставља на радно возило или сигналну
приколицу, на почетку градилишта;
Двосмерни саобраћај на супротној коловозној
траци води се коришћењем монтажног
ивичњака (IX-3), на који се поставља
делинеатор (IX-4);
Саобраћај из супротног смера одвија се на две
саобраћајне траке (средњој траци и траци до
банкине), док се саобраћајна трака која се
налази до разделног појаса затвара за тај смер
(на њу се преусмерава сабраћај) и ширине је
најмање 2.75m;
Крај зоне радова
Успостављање нормалног режима
саобраћаја
Каналисање саобраћајног тока врши се помоћу
једностраних вертикалних запрека-леве VII-3.2
и десне VII-3.1, на којима је (на свакој од 5
узастопно постављених) инсталирано светло
упозорења СУ-1; на првим запрекама се
поставља знак II-45 и II-45.1;
Дужина градилишта је min 500 m
Шема се односи на градилиште дужине 500 m
У подручју сужења постоји једна саобраћајна
ширине најмање 3.00 m
Дужина каналисања саобраћајног тока са
једне коловозне траке булевара на другу
износи min 100 m;
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Количина
(kom)

2

4

СУ-2 (пречника
180 mm)
VII-3.1
(25x100 cm)

СУ-1

13

2

13

СУ-2 (пречника
180 mm)
VII-3.2
(25x100 cm)

СУ-1

10

2

10

Преусмерење саобраћаја на
супротну коловозну траку

Шема В.I.4.б/в (2)

•

Табеларни преглед саобраћајне
сигнализације и опреме (за све дужине
градилишта):
Дужина стуба
Kласа
Шифра и
носача (m)
Симбол
ретродимензије
рефлексије Бет.стопа Преносно
(cm)
постоље
Саобраћајна сигнализација:
I-19 (странице
90cm)

2

3.0

2.2

I-23 (странице
90cm)

2

4.0*

3.2*

2

3.4

2.6

0+070.00
I-19 (A=90cm)

II-28 (пречника
60cm)

I-19 (A=90cm)
0+070.00

II-30 (пречника
60cm)

II-45 (пречника
40cm)

2

II-45.1 (пречника
40cm)

2

III-17 (пречника
90cm)

2

2.8

2.0

III-79 (L)
(правоугаони
60x90cm)

2

3.0

2.2

III-80.1
(правоугаони
60x90cm)

2

3.0

2.2

III-80.1 (L)
(правоугаони
60x90cm)

2

3.0

2.2

III-80.1 (D)
(правоугаони
60x90cm)

2

3.0

2.2

III-79 (L) (60x90cm)
0+050.00
III-79 (L) (60x90cm)
0+050.00
II-30(40km/h) (Ø=60cm)
0+025.00
II-28 (Ø=60cm)
II-30(40km/h) (Ø=60cm)
0+025.00

светло упозорења
СУ-1
(Ø=180mm )
II-45 (Ø=40cm)
Једнострана запрека
VII-3.1
(25x100cm)

II-28 (Ø=60cm)
10.0m

0+000.00
1 : 10

10.0m

m)
(Ø=180m

упозор
ења СУ
-1

светло упозорења
СУ-1
(Ø=180mm )
II-45 (Ø=40cm)
Једнострана запрека
VII-3.1
(25x100cm)
Једностране вертикалне
запреке-десне
VII-3.1 (25x100cm)
на растојању од 10 m
На свакој запреци
налази се
светло упозорења СУ-1

Градилиште

20.0

10.0m

светло

20.0m
10.0m

10.0m

10.0m
10.0m
10.0m

3.50
(>3.0
0)

min 100m

10.0m

10.0m

10.0m

III-80.1 (L) (60x90cm)
0-025.00
светло упозорења
СУ-1
(Ø=180mm )
II-45 (Ø=40cm)
Једнострана запрека
VII-3.1
(25x100cm)

Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)

Једностране вертикалне
запреке-десне
VII-3.1 (25x100cm)
на растојању од 10 m
На свакој запреци
налази се
светло упозорења СУ-1

Једностране вертикалне
запреке-десне
VII-3.1 (25x100cm)
на растојању од 10 m
На свакој запреци
налази се
светло упозорења СУ-1

III-17 (Ø=60cm)
0+020.00

поставља се на
запреку

Једностране вертикалне
запреке-леве VII-3.2 (25x100cm)
на растојању од 10 m
На свакој запреци налази се
светло упозорења СУ-1

Количина
(kom)

СУ-1 (пречника
180 mm)

СУ-1

15

VII-3.1
(30x120 cm)

2

15

СУ-1 (пречника
180 mm)

СУ-1

5

VII-3.2
(30x120 cm)

2

5

VII-8a
(175x250 cm)

3

1

Врста
ознаке

Јединица
мере

Количина

неиспрекидана
линија (d=15cm)

m2

25

Ознаке на путу:
Ознака

* поставља се на једном стубу са II-28 и IV-2
Напомена: У табеларном прегледу је исказана
количина за обележавање неиспрекидане линије жуте
боје, ширине 15cm. У зависности од категорије пута,
применити линију одговарајуће ширине, у складу са
СРПС стандардима.

светло упозорења
СУ-1
(Ø=180mm )
II-45.1 (Ø=40cm)
Једнострана запрека
VII-3.2 (25x100cm)

0+000.00

III-80.1 (D) (60x90cm)
0+020.00

IV-2(500m) (60x25cm)
0+050.00
II-28 (Ø=60cm)
I-23 (A=90cm)
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Шема В.II.1.б (1)

Одвијање двосмерног саобраћаја
без сужења коловоза
•
•
•
-

I-19 (A=90cm)
0+070.00

•
•
•
•
•

II-28 (Ø=60cm)
0+025.00

•

Саобраћајна сигнализација се поставља у
случају извођења радова на банкини и/или у
путном појасу
Попречно обезбеђивање зоне радова:
Почетак зоне радова
Једнострана вертикална запрека-лева VII-3.2,
на којој се поставља знак II-45.1;
Уздужно обезбеђивање зоне радова:
Саобраћајни чуњеви постављени на растојању
од 10m;
Дужина градилишта је од 50 m до 300 m
Шема се односи на градилиште дужине 200 m
У подручју сужења постоје две саобраћајне
траке укупне ширине најмање 5.75 m
Минимална ширина саобраћајне траке до
градилишта износи 2.75 m
Удаљеност ивице саобраћајног чуња од ивице
градилишта износи мин. 0.25 m
Табеларни преглед саобраћајне
сигнализације и опреме (L=200m):

Дужина стуба
Kласа
Шифра и
носача (m)
ретродимензије
рефлексије Бет.стопа Преносно
(cm)
постоље
Саобраћајна сигнализација:
Симбол

III-17 (Ø=60cm)
0+020.00

IV-2(200m) (90x25cm)
0+000.00

I-19 (странице
90cm)
IV-2
(странице
90x25cm)

3.3

2.5

I-19 (странице
90cm)

2

3.0

2.2

II-28 (пречника
60cm)

2

2.8

2.0

II-45.1 (пречника
40cm)

2

III-17 (пречника
60cm)

2

I-19 (A=90cm)
Л=200m

Градилиште

10.0m

2

10.0m

0.50 (min 0.25)
10.0m

10.0m

II-45.1
(Ø=40cm)
Једнострана запрека
VII-3.2
(25x100cm)

I-19 (A=90cm)
IV-2(200m) (90x25cm)
0+000.00
III-17 (Ø=60cm)
0+020.00
I-19 (A=90cm)
0+070.00

Пешачка стаза

Возна трака 3. 00-3.50m
банкина

банкина
Возна трака 3. 00-3.50m

II-28 (Ø=60cm)
0+025.00

Пешачка стаза

2.8

Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)

3.00 >2.75

3.00 3.00

поставља се на
запреку

2.0

Количина
(kom)

VII-3.2
(25x100 cm)

2

1

VII-5
(h=50 cm)

2
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Шема В.II.1.б (2)

Одвијање двосмерног саобраћаја
на суженом коловозу без
смањења броја трака
•
•
-

I-19 (A=90cm)
0+070.00

-

•
-

I-5.2 (A=90cm)
0+050.00

•
•
•

II-30(40km/h) (Ø=60cm)
0+025.00
II-28 (Ø=60cm)

•

IV-2(200m) (90x25cm)
0+000.00

III-17 (Ø=60cm)
0+020.00

•

I-19 (A=90cm)
1:5

3-5m

•
0+000.00

Саобраћајна сигнализација се поставља у
случају извођења радова поред пута и/или на
једном делу саобраћајне траке
Попречно обезбеђивање зоне радова:
Почетак зоне радова
Саобраћајни чуњеви, који се постављају на
почетку зоне сужења, на растојању од 5m;
Постављају се на почетку зоне сужења, у
односу 1:10;
Крај зоне радова
Саобраћајни чуњеви постављени на растојању
од 5m, у односу 1:5;
Уздужно обезбеђивање зоне радова:
Саобраћајни чуњеви постављени на растојању
од 10m;
Дужина градилишта је од 50 m до 300 m
Шема се односи на градилиште дужине 200 m
У подручју сужења постоје две саобраћајне
траке укупне ширине најмање 5.50 m
Минимална ширина саобраћајне траке до
градилишта износи 2.75 m
Удаљеност ивице саобраћајног чуња од ивице
градилишта износи мин. 0.25 m
Табеларни преглед саобраћајне
сигнализације и опреме (L=200m):

Висина стуба
Kласа
Шифра и
носача (m)
ретродимензије
рефлексије Бет.стопа Преносно
(cm)
постоље
Саобраћајна сигнализација:

10.0m

Симбол

L=200m

Градилиште

I-19 (странице
90cm)
IV-2
(странице
90x25cm)

0.50 (min 0.25)

2.75 2.75

2

3.3

2.5

I-19 (странице
90cm)

2

3.0

2.2

I-5.1 (странице
90cm)

2

3.0

2.2

I-5.2 (странице
90cm)

2

3.0

2.2

2

3.4

2.6

2

2.8

2.0

II-28 (пречника
60cm)

10.0m

II-30 (пречника
60cm)

III-17 (пречника
60cm)

Количина
(kom)

5.0

1 : 10

10.0m

Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)
VII-5
(h=50 cm)

III-17 (Ø=60cm)
0+020.00

I-19 (A=90cm)
IV-2(200m) (90x25cm)
0+000.00

I-5.1 (A=90cm)
0+050.00

Пешачка стаза

3.00 3.00

II-30(40km/h) (Ø=60cm)
0+025.00

банкина

Возна трака 3. 00-3.50m

банкина
Пешачка стаза

Возна трака 3. 00-3.50m

II-28 (Ø=60cm)

I-19 (A=90cm)
0+070.00

2

27

Шема В.II.5.а

Одвијање једносмерног
саобраћаја наизменичним
пропуштањем помоћу знакова
•
•
-

•
•
•
•

II-28 (Ø=60cm)
0+070.00

•

I-19 (A=90cm)

•

Саобраћајна сигнализација се поставља у
случају извођења радова поред пута и/или на
једној саобраћајној траци
Попречно обезбеђивање зоне радова:
Почетак зоне радова
Саобраћајни чуњеви, који се постављају на
почетку зоне сужења, на растојању од 5m, у
односу 1:10;
Крај зоне радова
Саобраћајни чуњеви постављени на растојању
од 5m, у односу 1:5;
Уздужно обезбеђивање зоне радова:
Саобраћајни чуњеви постављени на растојању
од 10m;
Дужина градилишта је max 50 m
Шема се односи на градилиште дужине 50 m
У подручју сужења постоји једна саобраћајна
трака ширине најмање 3.00 m
Удаљеност ивице саобраћајног чуња од ивице
градилишта износи мин. 0.25 m
Табеларни преглед саобраћајне
сигнализације и опреме (L=50m):

II-30(40km/h) (Ø=60cm)
0+050.00

Дужина стуба
Kласа
Шифра и
носача (m)
ретродимензије
рефлексије Бет.стопа Преносно
(cm)
постоље
Саобраћајна сигнализација:
Симбол

I-5.2 (A=90cm)

I-19 (странице
90cm)

III-1 (60x60cm)
0+020.00

III-17 (Ø=60cm)
0+020.00

3.6

2.8

2

3.6

2.8

2

3.6

2.8

II-33 (пречника
60cm)

2

2.8

2.0

III-17 (пречника
60cm)

2

2.8

2.0

III-1 (квадрат
странице 60cm)

2

2.8

2.0

I-5.1 (странице
90cm)
II-30 (пречника
60cm)
1:5
10.0m

L=50m
0.50 (min0.25)

II-30 (пречника
60cm)

Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)

1 : 10

10.0m

I-5.2 (странице
90cm)

Градилиште

5.0

0+000.00
3.00

5.0

VII-5
(h=50 cm)

0+000.00

III-17 (Ø=60cm)
0+020.00

II-33 (Ø60cm)
0+020.00

I-5.1 (A=90cm)

II-28 (Ø=60cm)
0+070.00

Пешачка стаза

3.00 3.00

I-19 (A=90cm)

банкина

Возна трака 3. 00-3.50m

банкина

Возна трака 3. 00-3.50m

II-30(40km/h) (Ø=60cm)
0+050.00

Пешачка стаза

2

II-28 (пречника
60cm)

2

Количина
(kom)
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Шема В.II.5.a/б

Одвијање једносмерног
саобраћаја наизменичним
пропуштањем које је регулисано
ручно са заставицама
•
•
-

I-19 (A=90cm)
0+100.00

-

III-303 (50m) (60x90cm)
0+070.00

•
•
•
•

II-30(40km/h) (Ø=60cm)
0+050.00
II-28 (Ø=60cm)
III-17 (Ø=60cm)
0+020.00

•

0+020.00

•
0+000.00
5.0

Саобраћајна сигнализација се поставља у
случају извођења радова поред пута и/или на
једној саобраћајној траци
Попречно обезбеђивање зоне радова:
Почетак зоне радова
Саобраћајни чуњеви, који се постављају на
почетку зоне сужења, на растојању од 5m;
Постављају се на почетку зоне сужења, у
односу 1:10;
Крај зоне радова
Саобраћајни чуњеви постављени на растојању
од 5m;
Уздужно обезбеђивање зоне радова:
Саобраћајни чуњеви постављени на растојању
од 10m;
Дужина градилишта је max 100 m
Шема се односи на градилиште дужине 100 m
У подручју сужења постоји једна саобраћајна
трака ширине најмање 3.00 m
Удаљеност ивице саобраћајног чуња од ивице
градилишта износи мин. 0.25 m
Табеларни преглед саобраћајне
сигнализације и опреме (L=100m):

Дужина стуба
Kласа
Шифра и
носача (m)
ретродимензије
рефлексије Бет.стопа Преносно
(cm)
постоље
Саобраћајна сигнализација:

1:5

Симбол

I-19 (странице
90cm)

III-17 (пречника
60cm)
III-303 (50m)

(правоугаони
страница 60x90cm)

20.0m

5.0

0+000.00

III-17 (Ø=60cm)
0+020.00

0+020.00

II-28 (Ø=60cm)

III-303 (50m) (60x90cm)
0+070.00

банкина

I-19 (A=90cm)
0+100.00
Пешачка стаза

Возна трака 3. 00-3.50m

банкина
Пешачка стаза

Возна трака 3. 00-3.50m

II-30(40km/h) (Ø=60cm)
0+050.00

3.00 3.00

3.0

2.2

2

3.4

2.6

2

2.8

2.0

2

3.0

2.2

Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)

1 : 10

10.0m

0.50 (min0.25)

3.00

Градилиште

L=100m

II-28 (пречника
60cm)
II-30 (пречника
60cm)

2

Количина
(kom)

VII-5
(h=50 cm)

2
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Заставице за
ручно
регулисање
саобраћаја
(40x40 cm)

-

4

Одвијање двосмерног саобраћаја
у раскрсници

Шема В.II.6.а

•

•
-

Пешачка стаза

Пешачка стаза

•
-

•
•

I-19 (A=90cm)
0+070.00

•

Дужина стуба
Kласа
Шифра и
носача (m)
ретродимензије
рефлексије Бет.стопа Преносно
(cm)
постоље
Саобраћајна сигнализација:
I-19 (A=90cm)
0+070.00

II-44.1 (Ø60cm)
VII-2 (250x25cm)
II-45 (Ø60cm)
0+000.00

II-28 (Ø=60cm)
0+050.00

0+020.00
0+000.00
0+000.00

Пешачка стаза

0+000.00

I-5.2 (A=90cm)

0+020.00

I-5.2 (A=90cm)
Пешачка стаза

Пешачка стаза

Пешачка стаза

VII-2 (250x25cm)
II-44.1 (Ø60cm)
0+020.00
II-45 (Ø60cm)

I-5.2 (A=90cm)
II-28 (Ø=60cm)
0+050.00

Пешачка стаза

VII-2 (250x25cm)

II-44.1 (Ø60cm)

0+020.00

I-5.2 (A=90cm)

II-28 (Ø=60cm)
0+050.00

I-19 (A=90cm)
0+070.00

II-45 (Ø60cm)

Пешачка стаза

Табеларни преглед саобраћајне
сигнализације и опреме (L=10m):
Симбол

II-44.1 (Ø60cm)

II-28 (Ø=60cm)
0+050.00

II-45 (Ø60cm)

VII-2 (250x25cm)

•

Саобраћајна сигнализација се поставља у
случају извођења радова у центру
раскрснице
Попречно обезбеђивање зоне радова:
Почетак и крај зоне радова
Хоризонталнa запрекa VII-2 на којој се
поставља знак II-45;
Уздужно обезбеђивање зоне радова:
Хоризонталнa запрекa VII-2 на којој се
поставља знак II-45;
Шема се односи на радове на
канализационим шахтовима у раскрсници
Дозвољени смерови кретања кроз
раскрсницу право и десно
Удаљеност ивице хоризонталне запреке од
ивице градилишта износи 0.30 m

I-19 (A=90cm)
0+070.00

I-19 (странице
90cm)

2

3.0

2.2

I-5.2 (странице
90cm)
II-28 (пречника
60cm)

2

4.4

3.6

II-44.1 (пречника
60cm)

2

3.6

2.8

II-45 (пречника
60cm)

2

Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)
VII-2
(250x25 cm)

2

поставља се на
запреку

Количина
(kom)

4

Шема Д.I.9.a (1)

Радови на пешачким или
бициклистичким стазама
•

•
•
•

A

A

A

Напомена: За време извођења краткотрајних
радова није обавезна употреба светала упозорења

хоризонтална запрека VII-2.3 (200x100cm)
Светла упозорења
СУ-1 (Ø=180mm)

A

хоризонтална запрека VII-2.3 (120x100cm)

Градилиште на бициклистичкој стази при чему
се бициклистички саобраћај усмерава на
пешачку стазу која постаје комбиновано
пешачка стаза (исто важи и за обрнути случај)
Попречно обезбеђивање зоне радова:
Почетак и крај зоне радова
Хоризонтална запрека типа 1, на коју се
поставља светло упозорења типa СУ-1
Уздужно обезбеђивање зоне радова:
Хоризонталне запреке типа 1,
са рукохватом до пешачке стазе на које се
поставља светло упозорења типa СУ-1;
Минимална ширина простора (А) за време
кретања пешака и бициклиста за време
извођења радова на пешачким и
бициклистичким стазама
- 1.0 m на тротоарима
- 0.75 m на бициклистичким стазама за један
смер вожње,
- 1.50 m на бициклистичким стазама за
двосмерни саобраћај,
- 1.75 m на комбинованим
пешачко-бициклистичким стазама

•

Табеларни преглед саобраћајне
сигнализације и опреме (L=5m):
Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)
СУ-1 (пречника
180 mm)
VII-2.3
(120x100cm)

VII-2.3
(200x100cm)

Пешачка стаза

Бициклистичка стаза

Бициклистичка стаза

Пешачка стаза

СУ-1 (пречника
180 mm)

Количина
(kom)

СУ-1

6

2

2

СУ-1

2

2

4

Радови на пешачким или
бициклистичким стазама

Шема Д.I.9.a (2)

•

•
•
Светла упозорења
СУ-1 (Ø=180mm)

Градилиште

хоризонтална запрека VII-2.3 (120x100cm)

min.1m
min.0.75m

Једностране вертикалне
запреке-леве VII-3.2 (25x100cm)
на растојању од 5-10 m
На свакој другој запреци налази
се светло упозорења СУ-1

-

•

Светла упозорења
СУ-1 (Ø=180mm)
хоризонтална запрека VII-2.3 (200x100cm)

0+000.00

II-41.1 (Ø=40cm)
0+010.00

•

Пешачка стаза

Бициклистичка стаза

Бициклистичка стаза

Пешачка стаза

I-19 (A=90cm)
0+050.00

Градилиште на бициклистичкој стази при чему
се бициклистички саобраћај усмерава на
пешачку стазу која постаје комбиновано
пешачка стаза (исто важи и за обрнути случај)
Попречно обезбеђивање зоне радова:
Почетак и крај зоне радова
Хоризонтална запрека типа 1, на коју се
поставља светло упозорења типa СУ-1
Уздужно обезбеђивање зоне радова:
Једностране вертикалне запреке-леве VII-3.2
постављенe између коловоза и бициклистичке
стазе, на свакој другој поставља се светло
упозорења типа СУ-1;
Хоризонталне запреке типа 1, на које се
поставља светло упозорења типa СУ-1;
Минимална ширина простора (А) за кретањe
пешака и бициклиста за време извођења
радова на пешачким и бициклистичким
стазама:
- 1.0 m на тротоарима
- 0.75 m на бициклистичким стазама за један
смер вожње,
- 1.50 m на бициклистичким стазама за
двосмерни саобраћај,
- 1.75 m на комбинованим
пешачко-бициклистичким стазама
Напомена: За време извођења краткотрајних
радова није обавезна употреба светала упозорења
Табеларни преглед саобраћајне
сигнализације и опреме(L=10m):

Дужина стуба
Kласа
Шифра и
носача (m)
ретродимензије
рефлексије Бет.стопа Преносно
(cm)
постоље
Саобраћајна сигнализација:
Симбол

I-19 (странице
90cm)

2

3.8

3.0

II-41.1
(пречника 40cm)

1

3.4

2.6

Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)
СУ-1 (пречника
180 mm)
VII-2.3
(200x100cm)
СУ-1 (пречника
180 mm)
VII-2.3
(120x100cm)

VII-3.2
(25x100 cm)
СУ-1 (пречника
180 mm)
VII-3.2
(25x100 cm)

Количина
(kom)

СУ-1

2

2

5

СУ-1

6

2

2

2

1

СУ-1

2

2

2

Радови на пешачким или
бициклистичким стазама

Шема Д.I.1/9.a (1)

•
Светла упозорења
СУ-1 (Ø=180mm)
хоризонтална запрека VII-2.3 (120x100cm)

•
-

Једностране вертикалне
запреке-десне VII-3.1
(25x100cm)
на растојању од 1-5 m
На свакој другој запреци налази
се светло упозорења СУ-1

II-30(40km/h) (Ø=60cm)
0+050.00
I-19 (A=90cm)
10.0m
2.75

-

II-41.1 (Ø=40cm)
0+000.00

Градилиште

5.0m

min.0.75m

-

min.1m

•
-

Једностране вертикалне
запреке-леве VII-3.2 (25x100cm)
на растојању од 1-5 m
На свакој другој запреци налази
се светло упозорења СУ-1

-

Светла упозорења
СУ-1 (Ø=180mm)

•

хоризонтална запрека VII-2.3 (200x100cm)
II-40 (Ø=40cm)
IV-8 (40x20cm)
0+000.00
0+000.00

I-5.1 (A=90cm)
0+030.00

•
I-19 (A=90cm)

Попречно обезбеђивање зоне радова:
Почетак и крај зоне радова
Хоризонтална запрека типа 1, на коју се
поставља светло упозорења типa СУ-1
Једностране вертикалне запреке-леве VII-3.2
на растојању од 1-5 m. На свакој другој запреци
налази се светло упозорења СУ-1
Једностране вертикалне запреке-десне VII-3.1
на растојању од 1-5 m. На свакој другој запреци
налази се светло упозорења СУ-1
Уздужно обезбеђивање зоне радова:
Хоризонталне запреке типа 1, на које се
поставља светло упозорења типa СУ-1;
Једноструке вертикалне запреке-VII-3.2, на
растојању од 5-10m, на сваку другу се
поставља светло упозорења типa СУ-1;
Минимална ширина простора (А) за време
кретања пешака и бициклиста за време
извођења радова на пешачким и
бициклистичким стазама
- 1.0 m на тротоарима
- 0.75 m на бициклистичким стазама за један
смер вожње,
- 1.50 m на бициклистичким стазама за
двосмерни саобраћај,
- 1.75 m на комбинованим
пешачко-бициклистичким стазама
Напомена: За време извођења краткотрајних
радова није обавезна употреба светала упозорења
Табеларни преглед саобраћајне
сигнализације и опреме(L=20m):

Дужина стуба
Kласа
Шифра и
носача (m)
ретродимензије
рефлексије Бет.стопа Преносно
(cm)
постоље
Саобраћајна сигнализација:
Симбол

Пешачка стаза

Бициклистичка стаза

Бициклистичка стаза

Пешачка стаза

II-30(40km/h) (Ø=60cm)
0+050.00

Радилиште на бициклистичкој и на делу
пешачке стазе при чему се бициклистички
саобраћај пребацује на помоћну стазу на
коловозу

I-5.1 (странице
90cm)

2

3.8

3.0

2

4.4

3.6

1

3.6

2.8

1

3.4

2.6

I-19 (странице
90cm)
II-30 (40)
(пречника 60cm)

II-40
(пречника 40cm)
IV-8 (страницa
40x20cm)

II-41.1
(пречника 40cm)

Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)
СУ-1 (пречника
180 mm)
VII-2.3
(200x100cm)
СУ-1 (пречника
180 mm)
VII-2.3
(120x100cm)

Напомена: У табеларном прегледу је исказана
количина за обележавање неиспрекидане линије жуте
боје, ширине 15cm. У зависности од категорије пута,
применити линију одговарајуће ширине, у складу са
СРП стандардима.
Ознаке на путу:
Ознака

Врста
ознаке

Јединица
мере

Количина

неиспрекидана
линија (d=15cm)

m2

6

VII-3.2
(25x100 cm)
СУ-1 (пречника
180 mm)
VII-3.2
(25x100 cm)
VII-3.1
(25x100 cm)
СУ-1 (пречника
180 mm)
VII-3.1
(25x100 cm)

Количина
(kom)

СУ-1

8

2

20

СУ-1

6

2

2

2

3

СУ-1

3

2

3

2

1

СУ-1

2

2

2

Радови на пешачким стазама

Шема Д.I.1/9.a (2)

•
Светла упозорења
СУ-1 (Ø=180mm)
хоризонтална запрека VII-2.3 (120x100cm)
Једностране вертикалне
запреке-леве VII-3.2 (25x100cm)
на растојању од 1-5 m
На свакој запреци налази се
светло упозорења СУ-1

II-30(40km/h) (Ø=60cm)
0+050.00
I-19 (A=90cm)

0+000.00
IV-8 (40x20cm)
min 5.50m

Градилиште

10.0m

II-41 (Ø=40cm)

min.1.0m

Једностране вертикалне
запреке-леве VII-3.2 (25x100cm)
на растојању од 5-10 m
На свакој другој запреци налази
се светло упозорења СУ-1

Једностране вертикалне
запреке-леве VII-3.2 (25x100cm)
на растојању од 5-10 m
На свакој запреци налази се
светло упозорења СУ-1
0+000.00

II-41 (Ø=40cm)
IV-8 (40x20cm)
0+000.00
I-5.1 (A=90cm)
0+030.00

Градилиште на пешачкој стази, потпуно
затварање пешачке стазе, при чему се
пешачки саобраћај одвија на помоћној стази
на коловозу

•
-

Попречно обезбеђивање зоне радова:
Почетак и крај зоне радова
Хоризонтална запрека VII-2.3, на коју се
постављају три светла упозорења типa СУ-1
Једностране вертикалне запреке-леве VII-3.2
на растојању од 1-5 m. На свакој запреци
налази се светло упозорења СУ-1
Једностране вертикалне запреке-леве VII-3.2
на растојању од 1-5 m. На свакој запреци
налази се светло упозорења СУ-1
•
Уздужно обезбеђивање зоне радова:
Једностране вертикалне запреке-леве VII-3.2
на растојању од 5-10 m. На свакој другој
запреци налази се светло упозорења СУ-1
•
Минимална ширина простора (А) за време
кретања пешака и бициклиста за време
извођења радова на пешачким и
бициклистичким стазама
- 1.0 m на тротоарима
- 0.75 m на бициклистичким стазама за један
смер вожње,
- 1.50 m на бициклистичким стазама за
двосмерни саобраћај,
- 1.75 m на комбинованим
пешачко-бициклистичким стазама
Напомена: За време извођења краткотрајних
радова није обавезна употреба светала упозорења
•
Табеларни преглед саобраћајне
сигнализације и опреме(L=20m):
Дужина стуба
Kласа
Шифра и
носача (m)
ретродимензије
рефлексије Бет.стопа Преносно
(cm)
постоље
Саобраћајна сигнализација:
Симбол

Пешачка стаза

Пешачка стаза

I-19 (A=90cm)

I-5.1 (странице
90cm)

II-30(40km/h) (Ø=60cm)
0+050.00

2

3.8

3.0

2

4.4

3.6

1

3.6

2.8

I-19 (странице
90cm)
II-30 (40)
(пречника 60cm)

II-41
(пречника 40cm)
IV-8 (страницa
40x20cm)

Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)
СУ-1 (пречника
180 mm)

Количина
(kom)

СУ-1

6

2

2

2

3

СУ-1

7

2

6

Врста
ознаке

Јединица
мере

Количина

неиспрекидана
линија (d=15cm)

m2

6

VII-2.3
(120x100cm)
VII-3.2
(25x100 cm)
СУ-1 (пречника
180 mm)
VII-3.2
(25x100 cm)

Ознаке на путу:
Ознака

Напомена: У табеларном прегледу је исказана
количина за обележавање неиспрекидане линије жуте
боје, ширине 15cm. У зависности од категорије пута,
применити линију одговарајуће ширине, у складу са
СРП стандардима.

Радови на пешачким стазама

Шема Д.I.9.a (3)

•

•
-

II-30(40km/h) (Ø=60cm)
0+050.00
I-19 (A=90cm)

Светла упозорења
СУ-1 (Ø=180mm)

•

хоризонтална запрека VII-2.3 (120x100cm)
III-6 (60x60cm)
0+010.00
3.0m

1.0m

•

min 5.50m

Градилиште

L=50m

Једностране вертикалне
запреке-леве VII-3.2 (25x100cm)
на растојању од 5-10 m
На свакој другој запреци налази
се светло упозорења СУ-1

•

Градилиште на пешачкој стази, потпуно
затварање пешачке стазе и скретање
пешачког саобраћаја са обележавањем
пешачког прелаза
Попречно обезбеђивање зоне радова:
Почетак и крај зоне радова
Хоризонтална запрека VII-2.3, на коју се
постављају три светла упозорења типa СУ-1
Уздужно обезбеђивање зоне радова:
Једностране вертикалне запреке-леве VII-3.2
на растојању од 5-10 m. На свакој другој
запреци налази се светло упозорења СУ-1
Обележавање привремених ознака на
коловозу
ознаке се изводе искључиво жутом бојом
Напомена: За време извођења краткотрајних
радова није обавезна употреба светала упозорења
Табеларни преглед саобраћајне
сигнализације и опреме(L=50m):

Дужина стуба
Kласа
Шифра и
носача (m)
ретродимензије
рефлексије Бет.стопа Преносно
(cm)
постоље
Саобраћајна сигнализација:
Симбол

1.0m

3.0m

0+000.00

I-19 (странице
90cm)

III-6 (60x60cm)
0+010.00

II-30 (40)
(пречника 60cm)

III-6(странице
60cm)

2

4.4

3.6

3

3.6

2.8

Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)
СУ-1 (пречника
180 mm)

Пешачка стаза

Пешачка стаза

I-19 (A=90cm)

Количина
(kom)

СУ-1

6

2

2

2

5

СУ-1

6

2

6

Врста
ознаке

Јединица
мере

Количина

зауставна линија

m2

3

пешачки прелаз

m2

15

VII-2.3
(120x100cm)

II-30(40km/h) (Ø=60cm)
0+050.00

VII-3.2
(25x100 cm)
СУ-1 (пречника
180 mm)
VII-3.2
(25x100 cm)

Ознаке на путу:
Ознака

(d=50cm)

(d=50cm)

0+000.00

Радови на пешачким стазама

Шема Д.I.1/9.a (4)

•

II-30(40km/h) (Ø=60cm)
0+050.00
I-19 (A=90cm)
I-5.2 (A=90cm)
0+030.00
L=50m

min 5.50m

Градилиште

0+000.00
min.1.0m

Светлo упозорења
СУ-1 (Ø=180mm)
хоризонтална запрека VII-2.3 (200x100cm)

0+000.00

Градилиште на пешачкој стази, потпуно
затварање пешачке стазе и скретање
пешачког саобраћаја на помоћну стазу на
коловозу при чему је слободна површина
коловоза већа од 5.5 m
Једностране вертикалне
•
Попречно обезбеђивање зоне радова:
запреке-леве VII-3.2 (25x100cm)
на растојању од 1-5 m
Почетак и крај зоне радова
На свакој запреци налази се
Хоризонтална запрека VII-2.3, на коју се
светло упозорења СУ-1
постављају три светла упозорења типa СУ-1
Једностране вертикалне запреке-леве VII-3.2
Светла упозорења
на растојању од 1-5 m; на свакој запреци
СУ-1 (Ø=180mm)
налази се светло упозорења СУ-1
хоризонтална запрека VII-2.3 (120x100cm)
•
Уздужно обезбеђивање зоне радова:
Двостране вертикалне запреке VII-3.2/VII-3.1
на растојању од 5-10 m. На свакој другој
запреци налази се светло упозорења СУ-2
додатно обезбеђивање око пешачке стазе,
врши се хоризонталним запрекама VII-2.3,
Двостране вертикалне
на које се постављају светла упозорења СУ-1,
запреке-леве/десне
VII-3.2/VII-3.1 (25x100cm)
на растојању од 5m;
на растојању од 5-10 m
•
Минимална ширина простора (А) за кретањe
На свакој другој запреци налази
пешака за време извођења радова на
се светло упозорења СУ-2
пешачким стазама
- 1.0 m на тротоарима
Напомена: За време извођења краткотрајних
радова није обавезна употреба светала упозорења
•
Табеларни преглед саобраћајне
сигнализације и опреме(L=50m):
Једностране вертикалне
запреке-леве VII-3.2 (25x100cm)
на растојању од 1-5 m
На свакој запреци налази се
светло упозорења СУ-1

I-5.1 (A=90cm)
0+030.00

Дужина стуба
Kласа
Шифра и
носача (m)
ретродимензије
рефлексије Бет.стопа Преносно
(cm)
постоље
Саобраћајна сигнализација:
Симбол

I-5.1 (странице
90cm)

2

3.8

3.0

I-5.2 (странице
90cm)

2

3.8

3.0

2

4.4

3.6

Пешачка стаза

Пешачка стаза

I-19 (A=90cm)
II-30(40km/h) (Ø=60cm)
0+050.00

I-19 (странице
90cm)
II-30 (40)
(пречника 60cm)

Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)
СУ-1 (пречника
180 mm)

Количина
(kom)

СУ-1

12

2

52

СУ-1

6

VII-2.3
(120x100cm)

2

2

VII-3.2
(25x100 cm)

2

1

СУ-1

4

2

4

VII-3.2/VII-3.1
(25x100 cm)

2

5

СУ-2 (пречника
180 mm)

СУ-2

6

VII-3.2/VII-3.1
(25x100 cm)

2

6

VII-2.3
(200x100cm)
СУ-1 (пречника
180 mm)

СУ-1 (пречника
180 mm)
VII-3.2
(25x100 cm)

Радови на пешачким стазама

Шема Д.I.2/9.a

•

II-28 (Ø=60cm)
0+050.00
I-19 (A=90cm)
Светла упозорења
СУ-1 (Ø=180mm)
хоризонтална запрека VII-2.3 (120x100cm)

•
•
-

I-5.2 (A=90cm)
0+030.00

-

max 20 m

L=50m

min 2.75m

Градилиште

0+000.00
min.1.0m

Светлo упозорења
СУ-1 (Ø=180mm)
хоризонтална запрека VII-2.3 (200x100cm)

Двостране вертикалне
запреке-леве/десне
VII-3.2/VII-3.1 (25x100cm)
на растојању од 5-10 m
На свакој другој запреци налази
се светло упозорења СУ-2

•

0+000.00

•

Градилиште на пешачкој стази, потпуно
затварање пешачке стазе и скретање
пешачког саобраћаја на помоћну стазу на
коловозу при чему је дужина радилишта
максимално 20 m
Попречно обезбеђивање зоне радова:
Почетак и крај зоне радова
Хоризонтална запрека типа VII-2.3, на коју се
постављају три светла упозорења типa СУ-1
Уздужно обезбеђивање зоне радова:
Двостране вертикалне запреке VII-3.2/VII-3.1 на
растојању од 5-10 m. На свакој другој запреци
налази се светло упозорења СУ-2
додатно обезбеђивање око пешачке стазе,
врши се хоризонталним запрекама VII-2.3,
на које се постављају светла упозорења СУ-1,
на растојању од 5m, и то тако да су усмерене
ка долазном саобраћају
Минимална ширина простора (А) за време
кретања пешака за време извођења радова
на пешачким стазама
- 1.0 m на тротоарима
Напомена: За време извођења краткотрајних
радова није обавезна употреба светала упозорења
Табеларни преглед саобраћајне
сигнализације и опреме(L=10m):

Дужина стуба
Kласа
Шифра и
носача (m)
ретродимензије
рефлексије Бет.стопа Преносно
(cm)
постоље
Саобраћајна сигнализација:
Симбол

I-5.1 (A=90cm)
0+030.00

Пешачка стаза

Пешачка стаза

I-19 (A=90cm)
II-28 (Ø=60cm)
0+050.00

I-5.1 (странице
90cm)

2

3.8

3.0

I-5.2 (странице
90cm)

2

3.8

3.0

2

4.4

3.6

I-19 (странице
90cm)
II-28
(пречника 60cm)

Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)
СУ-1 (пречника
180 mm)

Количина
(kom)

СУ-1

2

2

12

СУ-1

18

2

6

VII-3.2/VII-3.1
(25x100 cm)

2

1

СУ-2 (пречника
180 mm)

СУ-2

2

VII-3.2/VII-3.1
(25x100 cm)

2

2

VII-2.3
(200x100cm)
СУ-1 (пречника
180 mm)
VII-2.3
(120x100cm)

Радови на пешачким или
бициклистичким стазама

Шема Д.I.1/9.a (5)

•
II-41.1 (Ø=40cm)
0+010.00
Светла упозорења
СУ-1 (Ø=180mm)
хоризонтална запрека VII-2.3 (120x100cm)

II-28 (Ø=60cm)
0+050.00

Једностране вертикалне
запреке-леве
VII-3.2 (25x100cm)
на растојању од 1-5 m
На свакој запреци налази се
светло упозорења СУ-1

10.0m

I-19 (A=90cm)

Једностране вертикалне
запреке-леве
VII-3.2 (25x100cm)
на растојању од 5-10 m
На свакој другој запреци налази
се светло упозорења СУ-1

Градилиште

0+000.00

-

•
-

Уздужно обезбеђивање зоне радова:
Једностране вертикалне запреке VII-3.2 на
растојању од 5-10 m. На свакој другој запреци
налази се светло упозорења СУ-1
додатно обезбеђивање око пешачке стазе,
врши се хоризонталним запрекама VII-2.3, на
које се постављају светла упозорења СУ-1, на
растојању од 5m, и то тако да су усмерена ка
долазном саобраћају;
Напомена: За време извођења краткотрајних
радова није обавезна употреба светала упозорења

min 2.75
min 2.75

II-41 (Ø=40cm)
0+000.00
0+000.00

II-41.1 (Ø=40cm)

Једностране вертикалне
запреке-леве VII-3.2 (25x100cm)
на растојању од 1-5 m
На свакој запреци налази се
светло упозорења СУ-1

•

Табеларни преглед саобраћајне
сигнализације и опреме(L=20m):

Дужина стуба
Kласа
Шифра и
носача (m)
ретродимензије
рефлексије Бет.стопа Преносно
(cm)
постоље
Саобраћајна сигнализација:
Симбол

IV-8 (40x20cm)
0+000.00

I-5.1 (A=90cm)
0+030.00

I-5.1 (странице
90cm)

2

3.8

3.0

I-5.2 (странице
90cm)

2

3.8

3.0

2

4.4

3.6

1

3.4

2.6

1

3.6

2.8

Пешачка стаза

Бициклистичка стаза

Пешачка стаза

I-19 (странице
90cm)

Бициклистичка стаза

I-5.2 (A=90cm)
0+030.00

min. 1.0 m

Светлo упозорења
СУ-1 (Ø=180mm)
хоризонтална запрека VII-2.3 (200x100cm)

•
-

Градилиште на бициклистичкој и на пешачкој
стази при чему се пешачки саобраћај одвија на
помоћној стази на коловозу, при чему је
могуће формирати минималну ширину
коловоза од 5.5 m
Попречно обезбеђивање зоне радова:
Почетак и крај зоне радова
Хоризонтална запрека VII-2.3, на коју се
постављају три светла упозорења типa СУ-1
Једностране вертикалне запреке-леве VII-3.2
на растојању од 1-5 m. На свакој запреци
налази се светло упозорења СУ-1

II-28
(пречника 60cm)

I-19 (A=90cm)
II-28 (Ø=60cm)
0+050.00

II-41
(пречника 40cm)

II-41.1
(пречника 40cm)
IV-8 (страницa
40x20cm)

Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)
VII-3.2
(25x100 cm)
СУ-1 (пречника
180 mm)
VII-3.2
(25x100 cm)

Количина
(kom)

2

3

СУ-1

6

2

6

СУ-1 (пречника
180 mm)
VII-2.3
(200x100cm)

СУ-1

5

2

24

СУ-1 (пречника
180 mm)

СУ-1

18

2

6

Врста
ознаке

Јединица
мере

Количина

неиспрекидана
линија (d=15cm)

m2

12

VII-2.3
(120x100cm)

Ознаке на путу:
Ознака

Напомена: У табеларном прегледу је исказана
количина за обележавање неиспрекидане линије жуте
боје, ширине 15cm. У зависности од категорије пута,
применити линију одговарајуће ширине, у складу са
СРП стандардима.

Радови на пешачким или
бициклистичким стазама

Шема Д.I.5/9.a (1)

•
II-28 (Ø=60cm)
0+050.00

II-41.1 (Ø=40cm)
0+010.00

I-19 (A=90cm)

Светла упозорења
СУ-1 (Ø=180mm)
хоризонтална запрека VII-2.3 (120x100cm)

I-5.2 (A=90cm)
0+030.00
10.0m

-

•
max 50 m

Двостране вертикалне
запреке-леве/десне
VII-3.2/VII-3.1 (25x100cm)
на растојању од 5-10 m
На свакој другој запреци налази
се светло упозорења СУ-2

-

min 2.75

II-41 (Ø=40cm)
0+000.00
0+000.00

Једностране вертикалне
запреке-леве VII-3.2 (25x100cm)
на растојању од 1-5 m
На свакој другој запреци налази
се светло упозорења СУ-1

Напомена: За време извођења краткотрајних
радова није обавезна употреба светала упозорења

•

Табеларни преглед саобраћајне
сигнализације и опреме (L=20m):

Дужина стуба
Kласа
Шифра и
носача (m)
ретродимензије
рефлексије Бет.стопа Преносно
(cm)
постоље
Саобраћајна сигнализација:

II-41.1 (Ø=40cm)

Симбол

IV-8 (40x20cm)
0+000.00

II-33 (Ø=60cm)

I-5.1 (странице
90cm)

2

3.8

3.0

I-5.2 (странице
90cm)

2

3.8

3.0

II-28
(пречника 60cm)

2

4.4

3.6

II-33
(пречника 60cm)

2

3.6

2.8

III-1 (страницa
60cm)

2

3.6

2.8

II-41
(пречника 40cm)

1

3.6

2.8

1

3.6

2.8

0+010.00

0+030.00
Пешачка стаза

Бициклистичка стаза

Пешачка стаза

I-5.1 (A=90cm)
Бициклистичка стаза

III-1 (A=60cm)
0+010.00

Светлo упозорења
СУ-1 (Ø=180mm)
хоризонтална запрека VII-2.3 (200x100cm)

-

Двостране вертикалне
запреке-леве/десне
VII-3.2/VII-3.1 (25x100cm)
На свакој запреци налази се
светло упозорења СУ-2

Градилиште

0+000.00
min. 1.0 m

•
-

Градилиште на бициклистичкој и на пешачкој
стази при чему се пешачки саобраћај одвија
на помоћној стази на коловозу, при чему је
минимална ширина коловоза 2.75 m на
максималној дужини градилишта 50 m
Попречно обезбеђивање зоне радова:
Почетак и крај зоне радова
Хоризонтална запрека типа VII-2.3, на коју се
постављају три светла упозорења типa СУ-1
Једностране вертикалне запреке-леве VII-3.2
на растојању од 1-5 m. На свакој запреци
налази се светло упозорења СУ-1
Двостране вертикалне запреке-леве/десне
VII-3.2/VII-3.1. На свакој запреци налази се
светло упозорења СУ-2
Уздужно обезбеђивање зоне радова:
Двостране вертикалне запреке VII-3.2/VII-3.1 на
растојању од 5-10 m. На свакој другој запреци
налази се светло упозорења СУ-2
додатно обезбеђивање око пешачке стазе,
врши се хоризонталним запрекама VII-2.3, на
које се постављају светла упозорења СУ-1, на
растојању од 5m, и то тако да су усмерена ка
долазном саобраћају

I-19 (странице
90cm)

I-19 (A=90cm)
II-28 (Ø=60cm)
0+050.00

II-41.1
(пречника 40cm)

Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)
СУ-1 (пречника
180 mm)
VII-2.3
(200x100cm)
СУ-1 (пречника
180 mm)

IV-8 (страницa
40x20cm)

Количина
(kom)

СУ-1

5

2

24

СУ-1

18

2

6

СУ-1

2

2

2

VII-3.2/VII-3.1
(25x100 cm)

2

2

СУ-2 (пречника
180 mm)

СУ-2

5

VII-3.2/VII-3.1
(25x100 cm)

2

5

VII-2.3
(120x100cm)
СУ-1 (пречника
180 mm)
VII-3.2
(25x100 cm)

Ознаке на путу:
Ознака

Врста
ознаке

Јединица
мере

Количина

неиспрекидана
линија (d=15cm)

m2

8

Напомена: У табеларном прегледу је исказана
количина за обележавање неиспрекидане линије жуте
боје, ширине 15cm. У зависности од категорије пута,
применити линију одговарајуће ширине, у складу са
СРП стандардима.

Радови на пешачким или
бициклистичким стазама

Шема Д.I.5/9.a (2)
II-28 (Ø=60cm)
0+050.00

Светла упозорења
СУ-1 (Ø=180mm)

•

I-19 (A=90cm)

хоризонтална запрека VII-2.3 (120x100cm)
I-5.2 (A=90cm)
0+040.00

II-41.1 (Ø=40cm)
0+010.00

•
-

0+030.00

Двостране вертикалне
запреке-леве/десне
VII-3.2/VII-3.1 (25x100cm)
На свакој запреци налази се
светло упозорења СУ-2

I-20 (A=90cm)
10.0m

-

0+000.00

0+020.00
Возачка лантерна А.2

-

Светлo упозорења
СУ-1 (Ø=180mm)
хоризонтална запрека VII-2.3 (200x100cm)

•
-

Двостране вертикалне
запреке-леве/десне
VII-3.2/VII-3.1 (25x100cm)
на растојању од 5-10 m
На свакој другој запреци налази
се светло упозорења СУ-2

> 50 m

Градилиште

min. 1.0 m

-

min 2.75

Једностране вертикалне
запреке-леве VII-3.2 (25x100cm)
на растојању од 1-5 m
На свакој запреци налази се
светло упозорења СУ-1

0+000.00

•

II-41.1 (Ø=40cm)
IV-8 (40x20cm)
0+000.00
Возачка лантерна А.1
0+010.00

0+030.00
Пешачка стаза

Бициклистичка стаза

Бициклистичка стаза

Минимална ширина простора за кретањe
пешака и бициклиста за време извођења
радова на пешачким и бициклистичким
стазама:
- 1.0 m на тротоарима
- 0.75 m на бициклистичким стазама за један
смер вожње,
- 1.50 m на бициклистичким стазама за
двосмерни саобраћај,
- 1.75 m на комбинованим
пешачко-бициклистичким стазама

Напомена: За градилишта на којима се изводе
краткотрајни радови није обавезна употреба
светала упозорења

I-20 (A=90cm)

Пешачка стаза

Градилиште на бициклистичкој и на пешачкој
стази. Пешачки саобраћај одвија се на
помоћној стази на коловозу, при чему је
минимална ширина коловоза 2.75 m (на
дужини градилишта већој од 50 m, саобраћај
се регулише семафором)
Попречно обезбеђивање зоне радова:
Почетак и крај зоне радова
Хоризонтална запрека VII-2.3,
на коју се постављају три светла упозорења
типa СУ-1
Једностране вертикалне запреке-леве VII-3.2
на растојању од 1-5 m. На свакој запреци
налази се светло упозорења СУ-1
Двостране вертикалне запреке-леве/десне
VII-3.2/VII-3.1. На свакој запреци налази се
светло упозорења СУ-2
Уздужно обезбеђивање зоне радова:
Двостране вертикалне запреке VII-3.2/VII-3.1 на
растојању од 5-10 m. На свакој другој запреци
налази се светло упозорења СУ-2
додатно обезбеђивање око пешачке стазе,
врши се хоризонталним запрекама VII-2.3, на
које се постављају светла упозорења СУ-1, на
растојању од 5m, и то тако да су усмерена ка
долазном саобраћају

I-5.1 (A=90cm)
0+040.00
I-19 (A=90cm)
II-28 (Ø=60cm)
0+050.00

•

Табеларни преглед саобраћајне
сигнализације и опреме (L=60m):

Дужина стуба
Kласа
Шифра и
носача (m)
ретродимензије
рефлексије Бет.стопа Преносно
(cm)
постоље
Саобраћајна сигнализација:
Симбол

Уређаји за давање светлосних сигнала:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)
VI-1
(пречника
сочива 30cm)

Количина
(kom)

2

Ознаке на путу:
Ознака

Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)
СУ-1 (пречника
180 mm)
VII-3.2
(25x100 cm)

Количина
(kom)

СУ-1

2

2

2

I-5.1 (странице
90cm)

2

3.8

3.0

I-5.2 (странице
90cm)

2

3.8

3.0

2

4.4

3.6

I-20 (странице
90cm)

2

3.8

3.0

II-41
(пречника 40cm)

1

3.8

3.0

1

3.8

3.0

Врста
ознаке

Јединица
мере

Количина

VII-3.2/VII-3.1
(25x100 cm)

2

6

I-19 (странице
90cm)

неиспрекидана
линија (d=15cm)

m2

10

СУ-2 (пречника
180 mm)

СУ-2

9

II-28
(пречника 60cm)

m2

3

VII-3.2/VII-3.1
(25x100 cm)

2

9

СУ-1

13

2

64

СУ-1

18

2

6

зауставна линија

(d=50cm)

Напомена: У табеларном прегледу је исказана
количина за обележавање неиспрекидане линије жуте
боје, ширине 15cm. У зависности од категорије пута,
применити линију одговарајуће ширине, у складу са
СРП стандардима.

СУ-1 (пречника
180 mm)
VII-2.3
(200x100cm)
СУ-1 (пречника
180 mm)
VII-2.3
(120x100cm)

II-41.1
(пречника 40cm)
IV-8 (страницa
40x20cm)

Одвијање двосмерног саобраћаја
са сужењем коловоза без
смањења броја трака

Шема Г.II.1.a

•

Краткотрајни радови на одржавању са
сужењем саобраћајне траке при чему је
површина намењена за саобраћај минимум
5.5 m, на максималној дужини градилишта од
20 m

•
-

Попречно обезбеђивање зоне радова:
Саобраћајним чуњевима VII-5 на уздужном
одстојању од 1-2 m, односно на попречном
одстојању од 1 m, у односу 1:5 на почетку и 1:5
на крају зоне радова
Уздужно обезбеђивање зоне радова:

0+050.00
I-19 (A=90cm)

•
-

•
•
max 20 m

Градилиште

max 5 m

1

:5

0+000.00
min 5.50m

Дужина стуба
Kласа
Шифра и
носача (m)
ретродимензије
рефлексије Бет.стопа Преносно
(cm)
постоље
Саобраћајна сигнализација:
Симбол

I-19 (странице
90cm)

0+000.00

0+010.00

Пешачка стаза

I-19 (A=90cm)
Пешачка стаза

Саобраћајним чуњевима VII-5 на максималном
одстојању од 5 m
Додатно обезбеђивање зоне радова:
Ручним регулисањем саобраћаја
Табеларни преглед саобраћајне
сигнализације и опреме (L=20m):

0+050.00

2

3.8

Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)

3.0

Количина
(kom)

VII-5
(h=50 cm)

2

13

Заставице за
ручно
регулисање
саобраћаја
(40x40 cm)

-

2

Одвијање двосмерног саобраћаја
са сужењем коловоза без
смањења броја трака

Шема Г.II.1.a (2)

•

0+050.00

•
-

•

Уздужно обезбеђивање зоне радова:

-

Саобраћајним чуњевима VII-5 на максималном
одстојању од 5 m
Додатно обезбеђивање зоне радова:
Сигналном таблом за означавање радова на
путу VII-8а
Табеларни преглед саобраћајне
сигнализације и опреме (L=50m):

I-19 (A=90cm)

•
•

max 50m

Градилиште

max 5 m

1

:5

0+000.00
min 5.50m

Краткотрајни радови на одржавању са
сужењем саобраћајне траке при чему је
површина намењена за саобраћај минимум
5.5 m, на максималној дужини градилишта од
50 m
Попречно обезбеђивање зоне радова:
Саобраћајним чуњевима VII-5 на уздужном
одстојању од 1-2 m односно на попречном
одстојању од 1 m, у односу 1:5 на крају зоне
радова

Дужина стуба
Kласа
Шифра и
носача (m)
ретродимензије
рефлексије Бет.стопа Преносно
(cm)
постоље
Саобраћајна сигнализација:
Симбол

I-19 (странице
90cm)
0+000.00

радно возило

I-19
(A=90cm)
II-45.1
(Ø=90cm)
Сигнална табла за означавање
радова на путу VII-8а

Пешачка стаза

Пешачка стаза

I-19 (A=90cm)
0+050.00

2

Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)

3.8

3.0

Количина
(kom)

VII-5
(h=50 cm)

2

19

VII-8а
(175x250 cm)

3

1

Одвијање једносмерног
саобраћаја на суженом коловозу
са смањењем броја трака

Шема Г.II.1.a (3)

•

•
•
-

•

Табеларни преглед саобраћајне
сигнализације и опреме (L=20m):

Дужина стуба
Kласа
Шифра и
носача (m)
ретродимензије
рефлексије Бет.стопа Преносно
(cm)
постоље
Саобраћајна сигнализација:
max 20 m

I-19 (странице
90cm)

радно возило

Једностране вертикалне
запреке-леве VII-3.2 (25x100cm)
На свакој се налази светло
упозорења СУ-1

I-19 (A=90cm)
Пешачка стаза

2

Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)

0+000.00

Пешачка стаза

Радним возилом у зони радова на путу, на
коме су постављене вертикалне запреке VII-3.2
(25x100cm) са светлом упозорења типа СУ-1

Симбол

Градилиште

min 2.75m

Краткотрајни радови на одржавању са
сужењем саобраћајне траке, при чему је
површина намењена за саобраћај минимум
2.75 m, на максималној дужини градилишта од
20 m
Попречно обезбеђивање зоне радова:
Саобраћајним чуњевима VII-5 са светлом
упозорења типа СУ-4 у завршној зони
градилишта
Додатно обезбеђивање зоне радова:

0+050.00

3.8

3.0

Количина
(kom)

СУ-1 (пречника
180 mm)
VII-3.2
(25x100 cm)

СУ-1

2

2

2

VII-5
(h=50 cm)

2

2

СУ-4 (пречника
180 mm)

СУ-4

2

Одвијање двосмерног саобраћаја
са сужењем коловоза без
смањења броја трака

Шема Г.II.1.a (4)

•

Краткотрајни радови (геодетска мерења) са
минималним сужењем коловоза, при чему је
слободна ширина коловоза већа од 5.5 m

•
-

Попречно обезбеђивање зоне радова:
Саобраћајним чуњевима VII-5 на уздужном
одстојању од 1-2 m односно на попречном
одстојању од 0.6-1 m, у односу 1:5 на почетку и
1:5 на крају зоне радова
Уздужно обезбеђивање зоне радова:

0+050.00
I-19 (A=90cm)

•
-

•

max 20 m

max 5 m

1

:5

Симбол

I-19 (странице
90cm)

:5

min 5.50m
max 100 m

VII-5
(h=50 cm)

max 20 m

min 5.50m

1

:5

0+000.00

Пешачка стаза

I-19 (A=90cm)
Пешачка стаза

2

Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)

:5

max 5 m

1

Табеларни преглед саобраћајне
сигнализације и опреме(L=2x20m):

Дужина стуба
Kласа
Шифра и
носача (m)
ретродимензије
рефлексије Бет.стопа Преносно
(cm)
постоље
Саобраћајна сигнализација:

0+000.00
1

Саобраћајним чуњевима VII-5 на максималном
одстојању од 5 m

0+050.00

2

3.0

3.8

Количина
(kom)

26

Одвијање једносмерног
саобраћаја на суженом коловозу
са смањењем броја трака

Шема Г.II.2.a

•

Краткотрајни радови (геодетска мерења) са
знатним сужењем коловоза при чему је
слободна ширина коловоза већа од 2.75 m

•
-

Попречно обезбеђивање зоне радова:
Саобраћајним чуњевима VII-5 на уздужном
одстојању од 1-2 m односно на попречном
одстојању од 0.6-1 m, у односу 1:5 на почетку и
1:5 на крају зоне радова
Уздужно обезбеђивање зоне радова:

0+050.00
I-19 (A=90cm)

•
-

•

Дужина стуба
Kласа
Шифра и
носача (m)
ретродимензије
рефлексије Бет.стопа Преносно
(cm)
постоље
Саобраћајна сигнализација:

0+000.00
1

:5

Симбол

max 20 m

max 5 m

1

I-19 (странице
90cm)

:5

max 100 m

:5

VII-5
(h=50 cm)
max 20 m

max 5 m

min 2.75 m

1

:5

0+000.00

Пешачка стаза

I-19 (A=90cm)
Пешачка стаза

2

Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)

min 2.75 m

1

Саобраћајним чуњевима VII-5 на максималном
одстојању од 5 m
Табеларни преглед саобраћајне
сигнализације и опреме (L=2x20m):

0+050.00

2

3.8

3.0

Количина
(kom)

26

Одвијање двосмерног саобраћаја
са сужењем коловоза без
смањења броја трака

Шема Г.II.1.a (5)

•
•
-

Краткотрајни радови (геодетска мерења) на
средини са сужењем коловоза при чему су
ширине саобраћајних трака минимум 2.75 m
Попречно обезбеђивање зоне радова:
Саобраћајним чуњевима VII-5 на уздужном
одстојању од 1-2 m односно на попречном
одстојању од 0.6-1 m, у односу 1:5 на почетку и
1:5 на крају зоне радова

•

Уздужно обезбеђивање зоне радова:

-

Саобраћајним чуњевима VII-5 на максималном
одстојању од 5 m
Табеларни преглед саобраћајне
сигнализације и опреме (L=20m):

0+050.00
I-19 (A=90cm)

•
min 2.75 m

Дужина стуба
Kласа
Шифра и
носача (m)
ретродимензије
рефлексије Бет.стопа Преносно
(cm)
постоље
Саобраћајна сигнализација:
Симбол

max 20 m

1

:5

0+000.00
max 5 m

I-19 (странице
90cm)

1

:5

Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)

0+000.00
min 2.75 m

VII-5
(h=50 cm)

Пешачка стаза

I-19 (A=90cm)
Пешачка стаза

2

0+050.00

2

3.0

3.8

Количина
(kom)

24

Одвијање двосмерног саобраћаја
без сужења коловоза

Шема Г.III.1.a/б/в

•
•
0+070.00

•
-

II-28 (Ø=60cm)
IV-2 (1000 m)
I-19 (A=90cm)

•

Краткотрајни покретни радови - по фазама, на
обележавању ознака на путу
Уздужно обезбеђивање зоне радова:
Саобраћајним чуњевима VII-5 на максималном
одстојању од 5 m
Додатно обезбеђивање зоне радова:
Сигналном таблом за означавање радова на
путу VII-8а
Табеларни преглед саобраћајне
сигнализације и опреме(L=200m):

0+000.00

Дужина стуба
Kласа
Шифра и
носача (m)
ретродимензије
рефлексије Бет.стопа Преносно
(cm)
постоље
Саобраћајна сигнализација:
Симбол

Сигнална табла
VII-8a, на сигналној
приколици
II-45
(Ø=90cm)
I-19
(A=90cm)

радно возило
I-19
(A=90cm)

min 2.50 m

II-45.1
(Ø=90cm)

max 5 m

Сигнална табла за
означавање радова на путу
VII-8а
Поставља се на радно возило

0+000.00

I-19 (A=90cm)
IV-2 (1000 m)

Пешачка стаза

Пешачка стаза

II-28 (Ø=60cm)
0+070.00

дужина покретног градилишта ма x 800 m

min 2.50 m

I-19 (странице
90cm)
IV-2 (странице
90x25cm)
II-28 (пречника
60cm)

2

4.4

Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)

3.6

Количина
(kom)

VII-5
(h=50 cm)

2

41

VII-8a
(175x250 cm)

3

2

Одвијање двосмерног саобраћаја
са сужењем коловоза без
смањења броја трака

Шема Г.II.1/2.а

•

Краткотрајни радови на одржавању
трамвајских шина при чему су површине
намењенe за одвијање саобраћаја минимум
2.75 m

•
-

Попречно обезбеђивање зоне радова:
Саобраћајним чуњевима VII-5 са светлима
упозорења типа СУ-4 у прелазној и завршној
зони градилишта, на међусобном одстојању 1-2
m уздужно, односно 1 m попречно (однос 1:5)
Уздужно обезбеђивање зоне радова:

I-19 (A=90cm)
0+070.00

•
-

III-79.1 (L) (60x90cm)
0+050.00

•

•

Саобраћајним чуњевима VII-5 на међусобном
одстојању максимално 5 m
Додатно обезбеђивање зоне радова:

-

Ручним регулисањем саобраћаја

Табеларни преглед саобраћајне
сигнализације и опреме (L=20m):

Дужина стуба
Kласа
Шифра и
носача (m)
ретродимензије
рефлексије Бет.стопа Преносно
(cm)
постоље
Саобраћајна сигнализација:
Симбол

0+000.00
0+000.00
max 5 m

Градилиште

min 2,75 m

:5

min 2,75 m

:5

Градилиште

max 5 m

1

1

0+000.00

0+000.00

III-79.1 (L) (60x90cm)
0+050.00

Пешачка стаза

Пешачка стаза

I-19 (A=90cm)
0+070.00

I-19 (странице
90cm)

2

3.8

3.0

III-79.1 (L)
(правоугаони
60x90cm)

2

3.8

3.0

Саобраћајна опрема:
Шифра и Kласа ретроСимбол
димензије рефлексије
(cm)

Количина
(kom)

VII-5
(h=50 cm)

2

18

СУ-4 (пречника
180 mm)

СУ-4

8

Заставице за
ручно
регулисање
саобраћаја
(40x40 cm)

-

4

