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Значај означавањa радилишта и привремених препрека на путу

Означавање и обезбеђење радова на путу представљају већ дуги низ година
недовољно уређену област, због чега произилазе штетне последице за: учеснике у
саобраћају, раднике који изводе радове, као и за одговорна лица задужена за израду
саобраћајних пројеката.
Непостојање правне регулативе у овој области управо је разлог постојања вликогНепостојање правне регулативе у овој области управо је разлог постојања вликог
броја примедби возача које се односе на претерано ограничавање брзине,
заборављање привремено постављених знакова, као и на неблаговремена
упозорења и недовољно обезбеђена радилишта.

Квалитетно и сигурно обезбеђење радилишта првенствено зависи од предузетих
мера заштите и начина употребе средства која се користе за обезбеђење радилишта,
а које су приказане у овом раду.



Примери саобраћајних незгода приликом радова на путевима

1. Да ли Извођачи радова сносе
кривицу за смрт четворице
младића?

2. Погинуо радник на аутопуту када 
је возач "ПЕЖОА" налетео на
раднике док су поправљали
коловоз!коловоз!

3. Погинуо путар који је радио на
санацији саобраћајнице!

4 Аутобус усмртио путара док је4. Аутобус усмртио путара док је
регулисао саобраћај због радова у 
тунелу у Островици!

5 Путар погинуо у налету5. Путар погинуо у налету 
аутомобила док је отклањао 
остатке леда у тунелу!

Налет возила на радове на Аутопуту



Означавање радилишта и привремених препрека на путу

Р ј ј ћРадилишта и привремене препреке се означавају одговарајућим:
- саобраћајним знаковима,
- ознакама и
- опремом.

Саобраћајни знакови ознаке и опрема на радилиштима и привременим препрекама

Пример правилног означавања радилишта

Саобраћајни знакови, ознаке и опрема на радилиштима и привременим препрекама
постављају се на основу планаплана одвијањаодвијања саобраћајасаобраћаја одобреног од стране надлежног
органа управе.



План одвијања саобраћаја

План одвијања саобраћаја и саобраћајне сигнализације обезбеђује изводач радова

 значаја саобраћаја и врсте пута,

План одвијања саобраћаја и саобраћајне сигнализације обезбеђује изводач радова.
План одвијања саобраћаја ради се на основу следећих чинилаца:

ј р ј р у

 карактеристика и стања путне мреже на 
подручју затварања и у околини,

 значаја саобраћаја на околним путевима и

 евентуалних осталих околности.

Поступак означавања 
радилишта



Мере и средства обезбеђења радилишта и привремених 
препрека на путу

На деоницама пута на којима се јављају сметње за нормално одвијање саобраћаја,
предузимају се следеће мере за регулисање саобраћаја и обезбеђење радилишта и
привремених препрека:

 Означавање знаковима опасности,

 Означавање знаковима изричитих наредби,

 Означавање знаковима обавештења Означавање знаковима обавештења,

 Означавање посебним знаковима обавештења,

 Означавање светлосним знаковима и ознакама,

 Означавање ознакама на коловозу,

 Ограђивање и ограничавање препрека и

 Ручно регулисање.Ручно регулисање.

Врсте средстава за означавања радилишта



Означавање знаковима опасности

З ј б ћ јЗнакови опасности примењују се са циљем да се учесници у саобраћају упозоре на
опасности које им прете, на деоницама пута на којима постоје сметње за нормално
одвијање саобраћаја и то:

 Oпасност проузрокована обављањем радова на путу,

 Oпасност због сужења пута,

 Oпасност због клизавости, неравнина и сл.,

 Oпасност услед наиласка на семафор,

 Oпасност од кривина и

 Друге опасности (опасан нагиб, пршти камен и др.).



Означавање знаковима изричитих наредби

Знакови изричитих наредби који се примењују на деоницама пута на којима се

 ограничење брзине,

Знакови изричитих наредби који се примењују на деоницама пута на којима се
јављају сметње за нормално одвијање саобраћаја означавају:

 забрану претицања,

 ограничење габарита,

 забрану саобраћаја за поједине категорије возила,

 наизменично пропуштање саобраћаја,р у р ј ,

 скретање саобраћаја и

 забрану заустављања и паркирања. 20забрану заустављања и паркирања. 20



Означавање уобичајеним и посебним знаковима обавештења

Знакови обавештења примењују се са циљем да се учесници у саобраћају обавесте о
ј ђ П бсметњама на које наилазе и о начину њиховог савлађивања. Посебни знакови

обавештења примењују се са циљем да се учесници у саобраћају обавесте о
обиласку, скретању или наизменичном пропуштању саобраћаја и начину њиховог
извршења.



Означавање светлосним саобраћајним знаковима и ознакама

Светлосни саобраћајни знакови који се примењују на деоницама путева на којима

 приоритет и право проласка при наизменичном пропуштању саобраћаја,
 ивице радилишта или привремених препрека у оквиру површина намењених 

Светлосни саобраћајни знакови, који се примењују на деоницама путева на којима
се јављају сметње за нормално одвијање саобраћаја означавају:

р р р р р у ру р
саобраћају,
 допунско упозорење на поједине саобраћајне знакове опасности или изричите 
наредбе у подручју радилишта.

Светлосни саобраћајни знакови и ознаке



Ограђивање и ограничавање опремом за обезбеђење радилишта и 
привремених препрека

Ограђивање и ограничавање примењују се са циљем да се границе простора, на
којем се обављају радови учине јасно уочљивим и да се на тај начин избегне
опасност од продора возила или пешака у простор на коме се јављају радови.

Ограђивање радилишта и привремених препрека на коловозу или тротоару улица
врши се браницима и запрекама.

Браници и препреке за ограђивање радилишта



Несумљиво је да предузимање мера заштите према упутствима која су приказана у

Закључак

Несумљиво је да предузимање мера заштите, према упутствима која су приказана у
раду, а које подразумевају правилан распоред опреме за обезбеђење радилишта, у
циљу заштите радника и учесника у саобраћају, као и правилно техничко
регулисање саобраћаја, у циљу успостављања саобраћаја током извођења радова, у
великој мери могу смањити ризик односно вероватноћу настанка саобраћајневеликој мери могу смањити ризик, односно вероватноћу настанка саобраћајне
незгоде са последицама по здравље људи.


