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– табеларни преглед саобраћајне саигнализације (за државне
путеве на захтев инвеститора);
–  предрачун радова: навести количине из предмера са једи
ничним ценама и укупном вредности радова.
5) техничке услове за израду и постављање саобраћајне
сигнализације:
– технички услови за извођење вертикалне сабраћајне сигна
лизације;
– технички услови за уградњу и извођење ознака на коловозу;
– технички услови за извођење светлосне сабраћајне сигна
лизације;
– технички услови за извођење опреме на путу.
6) прилог о мерама заштите на раду и заштите животне
средине које се односе на пројекат;
7) графички део пројекта:
– графички део пројекта оверава одговорни пројектант;
–  ситуациони план постојећег стања је у размери Р=1:1000
или Р=1:500 (на ситуационом плану назначити која саобраћајна
сигнализација се уклања, делимично или у целости замењује но
вом, или задржава и сл.);
–  прегледна карта је у размери Р=1:5000 или Р=1:2500, са
уцртаним и уписаним бројевима ситуационих планова новопро
јектованог стања ако их има више;
– ситуациони план (планови) новопројектованог стања у раз
мери Р=1:1000 или Р=1:500, списак цртежа (цртеже обележити
легендом у доњем левом углу и заглављем у доњем десном углу,
обележити страну света (правац) „Север”, приказати координате
из државног координатног система;
– легенда на цртежу треба да се односи на сваки цртеж по
себно
–  сваки саобраћајни знак или опрему на цртежу обележити
шифром знака, тако да се разликује постојеће и новопројектно
стање;
– ситуациони план раскрснице у размери Р=1:500 или Р=1:250;
– посебни делови пројекта за постављање саобраћајне сигна
лизације, расвете, семафорске сигнализације и сл. треба обрадити
и оверити од стране одговорног пројектанта за ту врсту радова као
главне грађевинске пројекте конструкција које садрже:
1.) Текстуалну документацију: (а) технички извештај, (б)
техничке услове за пројектовање и извођење (преглед техничких
прописа и стандарда према којима је објекат пројектован и пре
ма којима ће се извести радови, детаљан опис извођења појединих
елемената и радова, услове квалитета за примењени материјал и
начин рада, методологију и обим контроле, детаљан опис техно
лошког процеса изградње, заштиту елемената конструкције и др.);
2.) Нумеричку документацију: (а) прорачун конструкције
(прорачун за све носеће и конструктивне елементе конструкци
је објекта којим се проверавају носивост, стабилност). Прорачун
конструкције садржи шему прорачунског модела са прецизно де
финисаним позицијама и граничним условима, шему оптерећења,
прорачун статичких и динамичких утицаја, димензионисање, до
каз стабилности, прорачун деформација и веза, а у свему према
техничким нормативима, (б) спецификацију материјала (арматуре,
челика и др.);
3.) Графичку документацију у одговарајућој размери: (а) дис
позиционе цртеже са ознакама свих конструктивних елемената
конструкције и фундамената који садрже потребне основе, пре
секе и изгледе са унетим ознакама позиција из статичког прора
чуна; (б) цртеже планове оплате бетонске конструкције, планове
арматуре и потребне детаље армирања; (в) цртеже конструктивног
решења челичне конструкције и потребне конструктивне детаље;
спецификацију материјала (арматуре, челика и др.);
–  саобраћајни део за семафорску сигнализацију оверен од
стране одговорног пројектанта за ту врсту радова – прорачун сиг
нала, и Главни пројекат електричних инсталација оверен од стра
не одговорног пројектанта за ту врсту радова (подлоге за израду
главног пројекта електричних инсталација су елементи главног
грађевинског пројекта, технички услови за прикључење на инфра
структуру издати од стране овлашћене организације; текстуалну
документацију главног пројекта електричних инсталација која са
држи: технички извештај са техничким образложењем усвојених
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решења, материјала и опреме, техничке услове за извођење, при
мењене прописе, стандарде и др.; нумеричку документацију глав
ног пројекта електричних инсталација која садржи:
1) одговарајуће прорачуне, (б) предмер и предрачун опреме
материјала и радова; графичку документацију главног пројекта
електричних инсталација која садржи:
2) ситуациони план у размери 1 : 500 са уцртаним прикључ
ним водовима на инфраструктуру, (б) потребне блок шеме, (в)
потребне цртеже инсталација сигналних и телекомуникационих
система, цртеже уземљења и громобранске заштите, цртеже евен
туалне трафо станице и спољног осветљења ако их има.
8) детаљи саобраћајне сигнализације:
– детаљ постављања саобраћајне сигнализације се приказује
у одговарајућој размери (Р=1:25, Р=1:50, Р=1:100 и сл.)
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На основу члана 2. став 8. члана 154. став 3. и члана 166. став
8. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гла
сник РС”, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13  УС и 55/14),   
Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре до
носи

П РА В И Л Н И К
о начину регулисања саобраћаја на путевима 
у зони радова
I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником прописује се начин вршења непосредног
регулисања саобраћаја на путевима на делу на коме се изводе ра
дови, начин извођења радова на путу, изглед и начин давања зна
кова које дају одређена лица.
Члан 2.
Под начином извођења радова на путу у смислу овог правил
ника подразумева се техничко регулисање саобраћаја на делу пута
на коме се изводе радови.
Под начином вршења непосредног регулисања саобраћаја на
путевима на делу на коме се изводе радови и начин давања знакова
које дају одређена лица, у смислу овог правилника подразумева се
техничко регулисање саобраћаја које обављају најмање два, за то
одређена радника извођача радова, односно управљача пута.
Део пута на коме се изводе радови  (у даљем тексту: зона ра
дова) у смислу овог правилника подразумева се зона радова на пу
ту која се утврђује посебним техничким регулисањем саобраћаја.
Члан 3.
Саобраћајна сигнализација у зони радова се поставља у скла
ду са важећим прописима о саобраћајној сигнализацији.
Техничко регулисање саобраћаја у зони радова се врши пре
ма утврђеном режиму саобраћаја, дефинисаним саобраћајним
пројектом, одобреним од стране органа надлежног за послове са
обраћаја.
Члан 4.
Зона радова je део пута на којем је утврђен посебан режим
саобраћаја у току извођења радова на путу. Зона радова почиње
од првог саобраћајног знака привремене саобраћајне сигнализаци
је на путу у зони упозорења и завршава се последњим саобраћај
ним знаком привремене саобраћајне сигнализације на крају завр
шне зоне. Зона радова садржи: зону упозорења и подручје сужења.
Подручје сужења садржи: прелазну зону, зону активности и завр
шну зону. Прелазна зона садржи: област почетног сужења, област
смиривања и област завршног сужења коловоза. Зона активности
садржи: заштитну зону и градилиште.   
Зона упозорења представља део пута на којем се учесници у
саобраћају информишу о наилазећој зони радова на путу и прила
гођавају своје понашање новонасталој ситуацији.
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Прелазна зона представља део пута на којем се учесници у
саобраћају преусмеравају са своје путање кретања и даље воде
кроз области које чине ову зону (област почетног сужења колово
за, област смиривања саобраћаја и област завршног сужења коло
воза).
Заштитна зона је бочни и уздужни део пута на којем се сао
браћајни ток возила одваја од градилишта,  омогућава зауставља
ње возила које је изгубило контролу, заштиту радника од возила и
заштиту учесникa у саобраћају од радника и машина.
Градилиште је део пута, односно путног појаса, у којем се
обављају грађевински радови, складишти алат, ископани матери
јал и опрема, као и простор који је потребан за кретање током оба
вљања посла.  
Завршна зона је део пута на којем се саобраћај враћа на пр
вобитну путању.
Изглед зоне радова (у општем смислу) дат је у Прилогу 1.
који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
II. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ЗОНЕ РАДОВА
Члан 5.
Изглед зоне радова се одређује према критеријумима:
1) тип пута (аутопут, јавни пут ван насеља и јавни пут у на
сељу);
2) временска дужина трајања и мобилност радова на путу;
3) режим саобраћаја и место извођења радова на путу;
4) дужина зоне радова.
Члан 6.
Временска дужина трајања и мобилност радова на путу може
бити:
1) дуготрајна (радови на путу који трају дуже од 24 часа);
2) краткотрајна стационарна (радови на путу који остају на
локацији на којој се изводе радови до 24 часа и изводе се у услови
ма дневне видљивости);
3) краткотрајна покретна (радови на путу који се померају у
смеру вожње по фазама);
4) покретна (радови на путу са возилима у сталном покрету
на путу).
Члан 7.
Режим саобраћаја и место извођења радова на путу може бити:
1) сужење саобраћајне траке без смањења броја трака;
2) затварање саобраћајне траке са смањењем броја трака;
3) преусмеравање саобраћаја са једног пута на други пут
(обилазак);
4) преусмеравање саобраћаја на супротну коловозну траку;
5) наизменично пропуштање саобраћаја када се једна саобра
ћајна трака користи за оба смера кретања возила;
6) радови на раскрсници;
7) радови на банкини и у путном појасу;
8) радови на разделном острву;
9) радови на пешачким и бициклистичким стазама;
10) радови на преласку пута преко железничке пруге.
Члан 8.
Дужина зоне радова може бити:
1) кратка (до 50 метара);
2) средња (од 50–300 метара);
3) дуга (већа од 300 метара).
Члан 9.
Највеће дозвољене брзине возила, у подручју сужења зависе
од ширине саобраћајних трака.
Минимална ширина саобраћајне траке у подручју сужења из
носи 2,5 метара.
У случају да се не може обезбедити минимална ширина са
обраћајне траке за вођење саобраћаја у подручју сужења, користи
се зауставна трака на коловозу или се обезбеђује проширење ко
ловоза на простору: банкине, тротоара, бициклистичке стазе и сл.
Минимална ширина саобраћајне траке у подручју сужења да
та је у Прилогу 2. који је одштампан уз овај правилник и чини
његов саставни део.
Највећа дозвољена брзина у зависности од ширине саобра
ћајне траке у подручју сужења дата је у Прилогу 2.
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III. НАЧИНИ РЕГУЛИСАЊА САОБРАЋАЈА У ЗОНИ РАДОВА
Члан 10.
На почетку зоне радова поставља се саобраћајни знак I-19
„радови на путу” у смеру вожње на који се односи. На саобраћајни
знак I-19 „радови на путу” који је први у низу може се поставити
трепћуће светло, а обавезно на аутопуту.
На крају зоне радова поставља се саобраћајни знак III-17
„престанак свих забрана” у  смеру вожње на који се односи, на ра
стојању до 50 m од краја завршне зоне.
Саобраћајна сигнализација се уклања са пута на начин да се
прво уклони знак III-17 „престанак свих забрана” и затим редом
знакови у смеру супротном од смера одвијања саобраћаја до сао
браћајног знака I-19 „радови на путу” на почетку зоне радова.
Саобраћајна сигнализација у зони радова се уклања у цело
сти са пута одмах по обављеним радовима, а најкасније у року од
24 часа по завршетку радова и успоставља се првобитни режим
саобраћаја.
Место на путу на којем се поставља први саобраћајни знак
I-19 „радови на путу” зависи од дужине, прегледности и видљиво
сти зоне упозорења.
Растојање од места постављања првог знака I-19 „радови на
путу” до подручја сужења износи:
1) 1200 m на аутопуту са највећом дозвољеном брзином вози
ла од 120 km/h са понављањем знака на 800 m и 400 m;  
2) 400 m на осталим јавним путевима са највећом дозвоље
ном брзином возила од 80 km/h (по потреби поновити знак);
3) најмање 50 m за саобраћајнице у насељу.   
Члан 11.
Регулисање саобраћаја у зони радова врши се:
1) саобраћајним знаковима;
2) ручно;
3) семафором.
Избор начина регулисања саобраћаја у зони радова зависи од:
1) положаја места извођења радова на путу;
2) дужине подручја сужења;
3) прегледности зоне упозорења и подручја сужења;
4) саобраћајног оптерећења.
Регулисање саобраћаја саобраћајним знаковима у зони радова
Члан 12.
Регулисање саобраћаја знаком III-1 „првенство пролаза у од
носу на возила из супротног смера” и знаком II-33 „првенство про
лаза за возила из супротног смера” врши се наизменичним пропу
штањем саобраћаја, ако је:  
1) саобраћајно оптерећење у оба смера у подручју сужења
мање од 500 voz/h;
2) дужина подручја сужења мања од 80 m;  
3) обезбеђена међусобна уочљивост возача возила једног и
другог смера кретања.
Ручно регулисање саобраћаја у зони радова
Члан 13.
Ручно  регулисање саобраћаја у зони радова се врши од стра
не најмање два, за то одређена радника извођача радова, на начин
лицем окренутим ка смеру кретања возила  којима даје знак заста
вицом.  
Регулисање саобраћаја из става 1. врши се заставицама цр
вене и зелене боје димензија најмање 40 cm х 40 cm, које имају
следеће значење:
1) подигнута зелена заставица – слободан пролаз за возила из
смера где је та заставица подигнута,
2) подигнута црвена заставица –  забрањен пролаз за возила
из смера где је та заставица подигнута.
Место радника на путу који врше ручно регулисање је 20 ме
тара пре почетка подручја сужења за сваки смер кретања возила.
У случају када се радници који регулишу саобраћај не виде
међусобно, користи се радио веза за њихову комуникацију.
Ручно регулисање саобраћаја у зони радова се обавља у усло
вима добре видљивости и не обавља се у ноћним условима.  
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Начин давања знакова радника приликом обављања ручног
регулисања саобраћаја у зони радова дат је у Прилогу 3. који је од
штампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
Регулисање саобраћаја семафором у зони радова
Члан 14.
Саобраћај у зони радова се регулише семафором када:
1) није могуће успоставити двосмеран саобраћај;
2) није могуће регулисати саобраћај уступањем првенства
пролаза;
3) су радови на путу дуготрајни, подручје сужења до 600 ме
тара, саобраћајна оптерећења већа од 500 (voz/h) у току дана и да
љина прегледности мања од дужине подручја сужења.
Начин регулисања саобраћаја семафором у зони радова дат
је у Прилогу 4. који је одштампан уз овај правилник и чини његов
саставни део.  
Члан 15.
Ако се саобраћај у зони радова не може регулисати ни једним
од претходно наведених начина, врши се потпуно затварање пута
и преусмеравање саобраћаја на други пут.
IV. САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА У ЗОНИ РАДОВА
Члан 16.
Саобраћајна сигнализација чије значење није у складу са
условима саобраћаја у зони радова се адекватно уклања или пре
крива одговарајућом нерефлектујућом траком.
У зони радова сваку измену режима привремене саобраћајне
сигнализације у току извођења радова на путу, прати додатно одо
брење издато од стране надлежног органа за послове саобраћаја.
Саобраћајна сигнализација у зони радова се изводи на путу
на начин да је у исправном стању све време док трају радови.
Саобраћајна опрема се изводи на путу након што се изведе
остала саобраћајна сигнализација.
Постављање саобраћајне сигнализације се врши у смеру кре
тања возила.
Саобраћајна сигнализација на путу се изводи на начин тако
да се прво поставља знак I-19 „радови на путу” којим се дефини
ше почетак зоне радова, а затим редом у смеру одвијања саобраћа
ја до последњег знака на крају зоне радова III-17 „престанак свих
забрана”.    
Саобраћајна сигнализација се уклања са пута на начин да се
прво уклони знак III-17 „престанак свих забрана” и затим редом
у смеру супротном од смера одвијања саобраћаја до саобраћајног
знака I-19 „радови на путу” на почетку зоне радова.
На аутопутевима, мотопутевима и на саобраћајницама у на
сељу са две и више саобраћајних трака по смеру, саобраћајни зна
кови у зони радова се постављају са обе стране коловоза.
Начин означавања пута привременим ознакама у зони радова
Члан 17.
Привремене ознаке на путу у зони радова се обележавају у
случају дуготрајних радова на путу.  
Привремене ознаке на путу у зони радова су жуте боје и по
стављају се у спрези са одговарајућом осталом привременом сао
браћајном сигнализацијом.
Постојећим ознакама на путу у зони радова се поништава ва
жност, чије значење није у складу са привременим режимом сао
браћаја.
Поништавање важности постојећих ознака на путу врши се
уклањањем, прецртавањем или прекривањем апликативним трака
ма жуте боје на начин дефинисан правилима постављања ознака
на путу.
Привремене ознаке се изводе на путу у зони радова на начин
да омогуће јасно уочавање измењене путање кретања возила (су
жење коловоза, наизменично пропуштање саобраћаја, преусмера
вање и сл.) у свим временским условима.
Уклањање привремених ознака на путу у зони радова врши
се на начин да се пут не оштети и да не остану трагови привреме
не саобраћајне сигнализације на путу.
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Уколико се на некој деоници пута у зони радова истовремено
појаве жуте и беле ознаке на коловозу, жуте ознаке поништавају
важење белих ознака.
Када се регулисање саобраћаја врши семафорима у зони ра
дова употребљавају се привремене зауставне линије.
Начин постављања семафора у зони радова
Члан 18.
Семафори у зони радова се постављају на оба прилаза, пре
почетка подручја сужења на коме се врши наизменично пропушта
ње возила, са десне стране саобраћајне траке која се користи за са
обраћај гледано из смера вожње на који се светлосни знак односи.
Управљање радом семафора за наизменично пропуштање са
обраћаја у зони радова на путу врши се аутоматски, или ручно по
средством управљачког уређаја.
Аутоматско управљање радом семафора одвија се по плану
темпирања.
Семафори у зони радова за оба смера кретања су међусобно
повезани.
Систем семафорске сигнализације у зони радова ради на на
чин да надзире рад црвених светала и онемогућава да због квара
истог учесници у саобраћају из супротних смерова буду у кон
фликту.
Семафори у зони радова се постављају на следећи начин:  
1) на растојању од 0 m до 10 m пре почетка подручја сужења
за смер преусмеравања;
2) на растојању од 20 m до 30 m пре почетка подручја сужења
за супротан смер кретања возила.
Начин постављања саобраћајне опреме пута у зони радова
Члан 19.
Саобраћајну опрему пута у зони радова чине:
1) чеона запрека;
2) хоризонтална запрека;  
3) вертикална запрека;
4) запречна трака;
5) заштитна ограда;
6) растегљива ограда;
7) сигнална табла;
8) саобраћајни чуњ;
9) монтажни ивичњак;
10) универзално постоље;
11) маркер;
12) делинеатор;
13) трепћуће светло;
14) заставице за ручно регулисање саобраћаја;
15) трака за поништавање важности  саобраћајних знакова;
16) апликативна трака за обележавање привремених ознака
на путу.
Члан 20.
Чеона запрека се користи за ограђивање почетка или краја
градилишта и поставља се управно на осу пута на местима где се
јавља сужење пута, или врши наизменично пропуштање саобраћа
ја на почетку и на крају зоне радова. Употреба чеоне запреке се не
препоручује на аутопуту. На чеону запреку се поставља минимал
но три трепћућа светла и њихов распоред постављења мора бити
симетричан.
Хоризонтална запрека се користи за ограђивање градилишта
са бочне стране у зони радова и на местима где се врши потпуно
затварање саобраћаја.
Хоризонталне запреке служе и за ограђивање градилишта по
ред коловоза, тротоара бициклистичких стаза и комбинованих пе
шачко/бициклистичких стаза.
На чеону и хоризнталну запреку се може поставити највише
два саобраћајна знака.
Вертикална запрека се користи за скретање саобраћаја, по
делу смерова кретања и означавање бочне ивице градилишта и
поставља се на начин да учесници у саобраћају све време сагледа
вају површину лица запреке. Могу бити једностране и двостране.
На вертикалну запреку може се поставити само један саобраћај
ни знак. Пречник круга износи 40 cm када се саобраћајни знаци:
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(II-45) ,,обавезно обилажење са десне стране”, (II-45.1)  ,,обавезно
обилажење са леве стране” и (II-45.3) ,,обилажење са обе стране”
постављају на вертикалну запреку.
Међусобно удаљење између вертикалних запрека у зони ра
дова износи у насељу до 10 m и ван насеља до 25 m.
Вођење саобраћаја помоћу вертикалних запрека на коловозу
у прелазној и завршној зони градилишта изводи се са минимално
5 вертикалних запрека.
У ноћним условима, или у условима смањене видљивости
на вертикалним запрекама унутар подручја сужења постављају се
трепћућа светла. На вертикалним запрекама унутар зоне активно
сти трепћућа светла се не морају постављати на свакој запреци.
Начин постављања запрека у односу на ивицу градилишта и
саобраћајну траку у зони радова дат је у Прилогу 5. који је од
штампан уз овај правилник и чини његов саставни део.  
Начин постављања вертикалних запрека у зависности од
смера кретања возила у зони радова дат је у Прилогу 5.
Површине намењене за кретање пешака у зони радова обез
беђују се постављањем запрека на начин да се пешацима омогући
безбедно кретање.
Сигнална табла за означавање радова на путу поставља се на
задњи део моторних возила или приколице и користи се за означа
вање радова на путу. Димензије сигналних табле износе: 3600 mm
х 2200 mm за радове на мотопутевима и аутопутевима и 2500 mm
х 1700 mm за радове на осталим путевима. Уколико се сигнална
табла изводи са знаковима са промењивим садржајем, ови знакови
морају бити изведени према стандарду SRPS EN 12966.
Саобраћајни чуњ се користи за обележавање зоне радова код
краткотрајних радова, тако да се чуњ висине 50 cm поставља на
свим путевима, а да се чуњ висине 75 cm поставља на аутопуту.
На врх саобраћајног чуња може се поставити трепћуће светло због
боље уочљивости.
Монтажни ивичњак се користи за означавање површине ко
ловоза која је намењена за кретање возила у зонама радова, или
за раздвајање саобраћајних токова супротног смера. На монтажни
ивичњак се могу поставити и делинеатори.
Универзална постоља се користе у зонама радова и служе за
постављање: носача саобраћајних знакова, чеоних, хоризонталних
и вертикалних запрека и сл.
Маркери се користе на деоницама пута где је смањена ви
дљивост, за кретања возила у истом смеру са смањењем броја тра
ка за тај смер или преусмеравање кретања возила на коловоз у су
протном смеру.
Делинеатори се користе у зонама радова на путу за визуел
но вођење саобраћајних токова и за раздвајање саобраћајних трака
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намењених за кретање возила из супротног смера  или вођење сао
браћајних токова у случајевима скретања саобраћаја. Делинеатори
могу бити једнострани и двострани и постављају се на монтажни
ивичњак или самостално на постољу.
Трепћућа светла су светлосни саобраћајни знакови за означа
вање радова на путу и постављају се самостално или са саобраћај
ном опремом пута. Разврставају се по типовима у зависности од
њихових својстава, места и начина примене и могу бити са треп
ћућим или континуалним радом. У зони радова се могу користити
трепћућа светла типа: ТС-1, ТС-2, ТС-3, ТС-4, ТС-5, ТС-6, ТС-7,
ТС-8, ТС-9.  
Врста и начин примене трепћућих светала дат је у Прилогу 6.
који је одштампан и чини његов саставни део.
Начин регулисања саобраћаја на аутопутевима
Члан 21.
Приликом извођења радова на аутопуту у случају преусме
равања саобраћаја са једног коловоза на други коловоз супротног
смера кретања возила, врши се на начин да се возила усмеравају
прво из   претицајне траке у возну траку, а затим на коловоз су
протног смера кретања. У том случају прво се поставља опрема
пута и регулише саобраћај за двосмерни режим кретања у колово
зној траци на коју се усмерава саобраћај, а затим у коловозној тра
ци из које се саобраћај преусмерава, односно где се изводе радови.
У зони радова на аутопуту на почетку заштитне зоне, поста
вља се сигнална табла за означавање радова на путу. Испред сиг
налне табле може се поставити раздвајајућа ограда у односу на
смер кретања возила.
Дуж градилишта у бочном заштитном подручју иза вертикал
них запрека, може  се подужно поставити заштитна ограда.    
У зони радова на аутопуту на местима где је то могуће, по
требно је обезбедити две саобраћајне траке на успону за исти смер
кретања возила.    
V. ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Члан 22.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи
вања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 110-00-00077/2014-22
У Београду, 24. новембра 2014. године
Министар,
проф. др Зорана Михајловић, с.р.
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ПРИЛОГ 2.

НАЈВЕЋА ДОЗВОЉЕНА БРЗИНА У ЗАВИСНОСТИ ОД
ШИРИНЕ САОБРАЋАЈНЕ ТРАКЕ У ПОДРУЧЈУ СУЖЕЊА

* 	

Ширина саобраћајне траке (m)

Највећа дозвољена брзина
(km/h)*

од 2,50 до 2,75

40

од 2,75 до 3,00

50

од 3,00 до 3,25

60

од 3,25 до 3,75

80

ако су две или више саобраћајних трака истосмерне, меродавно је ограничење
брзине уже саобраћајне траке

МИНИМАЛНА ШИРИНА САОБРАЋАЈНЕ ТРАКЕ 
У ПОДРУЧЈУ СУЖЕЊА

ПРИЛОГ 6.
ВРСТА И НАЧИН ПРИМЕНЕ ТРЕПЋУЋИХ СВEТAЛA
Трепћућа светла тип ТС-1 и ТС-2
Трепћућа светла типа ТС-1 и ТС-2 раде у континуалном ре
жиму и пречника су 180 mm. Трепћућа светла типа ТС-1 имају
једнострану емисију светлости а трепћућа светла типа ТС-2 имају
двострану емисију светлости, и израђују се у одговарајућој тех
нологији. Трепћућа светла типа ТС -1 и ТС -2 морају поседовати
фото-сензор који исте искључује у условима добре дневне видљи
вости. Трепћућа светла типа ТС-1 и ТС-2 постављају се на чеоне,
вертикалне и хоризонталне запреке.   

Трепћућа светла тип ТС-3
Трепћућа светла типа ТС-3 раде у континуалном режиму и
пречника су 180 mm.
Трепћућа светла типа ТС-3 се користе за вођење саобраћаја
у зонама радова и постављају се на сваку од пет узастопно поста
вљених вертикалних запрека и израђују се у одговарајућој техно
логији. У циљу спречавања заслепљивања возача, трепћућа светла
типа TС-3 морају поседовати фото-сензор који смањује интензи
тет рада светала у ноћним условима. Управљачка јединица мора
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да омогући даљи рад система у случају престанка рада било којег
појединачног светла. Смер паљења трепћућих светала у светло
сном току мора бити једнак смеру кретања возила. Шематски при
каз рада трепћућих светала у светлосном току дат је на следећој
слици:    
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на светлосним таблама које могу бити засебне или саставни део
сигналних табли за означавање радова. Светлосну таблу сачињава
15 или 24 светала типа ТС-6 која су постављена у таквом распо
реду да могу генерисати симбол леве или десне стрелице којом се
усмеревају возила у одговарајућу возну саобраћајну траку и сим
бол крста који означава саобраћајну траку на којој је забрањен са
обраћај.  

Трепћућа светла тип ТС-7
Трепћућа светла тип ТС-4
Трепћућа светла типа ТС-4 раде у трепћућем режиму и могу
имати једнострану или двострану емисију светлости и пречника
су 180 mm. Трепћућа светла типа ТС-4 се постављају на саобра
ћајни чуњ и/или саобраћајни знак I-19 (радови на путу) на аутопу
ту и израђују се у одговарајућој технологији.

Трепћућа светла типа ТС-7, раде у трепћућем режиму са јед
ностраном емисијом светлости, пречника су 300 mm и израђују се
у одговарајућој технологији. Трепћућа светла типа ТС-7 се кори
сте за најаву зоне радова на путу и постављају се на висину од
најмање 2,5 m са даљином уочљивости од 300 m. У случају поста
вљања два трепћућа светла типа ТС-7 за један смер вожње са обе
стране коловоза (координисан рад), даљине уочљивости морају
бити исте.   

Трепћућа светла тип ТС-8

Трепћућа светла тип ТС-5
Трепћућа светла типа ТС-5 раде у трепћућем режиму са јед
ностраном емисијом светлости, пречника су 300 mm и израђују се
у одговарајућој технологији.
Трепћућа светла типа ТС-5 се постављају на сигналним та
блама за означавање радова при чему се користе 2, 3 или 5 светала
са међусобно координисаним и истовременим радом. Дозвољена
је и комбинацији са трепћућим светлима типа ТС-6 која на сигнал
ним таблама за означавање радова служе за формирање симбола
стрелице или крста.

Трепћућа светла типа ТС-8 раде у континуалном режиму у
току ноћи и условима смањене видљивости са емисијом светлости
у свим смеровима. Трепћућа светла типа ТС-8 се користе за озна
чавање радова на тротоарима и бициклистичким стазама, као и за
означавање ископа ван коловоза.

Трепћућа светла тип ТС-9
Трепћућа светла типа ТС-9 раде у континуалном режиму у
току ноћи и условима смањене видљивости са једностраном еми
сијом светлости. Трепћућа светла типа ТС-9 се постављају на
оградама градилишта.  

Трепћућа светла тип ТС-6
Трепћућа светла типа ТС-6, раде у континуалном режиму са
једностраном емисијом светлости и израђују се у одговарајућој
технологији и пречника су 180 mm. Трепћућа светла типа ТС-6 се
користе као светла за формирање трепћућих стрелица или крста
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ПРЕПОРУЧУЈЕМО ВАМ НОВО ИЗДАЊЕ

КОНТРОЛА СЛУЖБИ
БЕЗБЕДНОСТИ У СРБИЈИ
У саиздаваштву с Академијом за националну безбедност

Радојица Лазић
Ова књига је настала као резултат дугогодишњег
изучавања система националне безбедности. Поред
детаљне анализе релевантних правних прописа
представљена је и пракса везана за рад служби
безбе дности у Републици Србији (БИА, ВБА и
ВОА). Посебна пажња посвећена је улози актера
задужених за спровођење контроле. То се пре свега
односи на законодавну (парламентарну), извршну и
судску власт, али и независне државне институције,
организације цивилног друштва и јавност, као и
унутрашње (интерне) контроле у оквиру служби
безбедности.

1.320,00
РСД
са ПДВ-ом

Монографија може послужити као наставно учило
и незаобилазна литерат ура за даље теоријско
ис т ра жив ањ е, а ли и доприне т и успос тав љ ању
потпуније, ефикасније и делотворније демократске
и цивилне контроле над службама безбедности у
Србији.

Посетите Гласникове малопродајне објекте широм Србије, наручите у Служби продаје
на тел.: 011 30 60 578, 30 60 589; prodaja@slglasnik.com или купите преко сајтова
www.slglasnik.com и www.klubglasnik.net

www.slglasnik.com
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