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1. УВПДНЕ НАППМЕНЕ 
 
Пперативни план рада Зимске службе састављен је на пснпву претппставке да ће зима текуће 
гпдине имати прпсешне климатске карактеристике у климатскпј зпни ппщтине Кикинда, пднпснп 
да ће средоа зимска температура имати прпсешне вреднпсти. План предвиђа прганизацију 
људства, механизације, набавку индустријске спли, камене ситнежи и песка, кап и ппсег, 
динамику и рукпвпђеое технишким и људским капацитетима, щтп је прпписанп и закпнима. 
  
У Закпнпм п јавним путевима ( „Сл. Гласник Републике Србије“ бр. 101/2005, 123/2007, 101/2011 
и 93/2012 ) пдређен је правни пплпжај јавних путева, извпр и нашин финансираоа, защтита и 
пдржаваоа јавних путева. 

1. Ппщтина Кикинда, свпјпм Пдлукпм ( „Сл. лист ппштине Кикинда“ бр. 14  пд  29.05.2015. 
гпдине ) ппверава  JАВНПM ПРЕДУЗЕЋУ ЗА КПМУНАЛНУ  ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ  
„КИКИНДА“, управљаое јавним  и некатегприсаним путевима, кпје у складу са закпнпм 
прганизује ппслпве пдржаваоа, защтите, кприщћеоа и развпја путева. 

2. Пвим планпм пдржаваоа путева I и II реда предвиђени су радпви и  активнпсти у 
зимскпм перипду неппхпдни за пбезбеђеое прпхпднпсти и безбеднпсти сапбраћаја. Те 
активнпсти спрпвпди предузеће кпје да најппвпљнију ппнуду у пквиру планиране и 
прганизпване јавне набавке кпју спрпвпди ппщтина Кикинда и са кпјим закљушује  
угпвпр. 

3. Пвим планпм утврђује се и нашин прикупљаоа, пбраде и дпстављаоа инфпрмација 
јавнпсти п стаоу на путевима. 

 

Пдржаваое путева у зимскпм перипду дефинисанп је закпнима и правилницима: 
 

 Закпн п јавним путевима ( „Службени гласник Републике Србије“  бр. 101/2005, 
123/2007, 101/2011 и 93/2012 ) Закпн п безбеднпсти сапбраћаја на путевима, 
(„Службени гласник Републике Србије“ бр. 41/2009, 53/2010 и 101/2011. ) 

 Закпн п защтити живптне средине („Службени гласник Републике Србије“ бр. 135/2004, 
36/2009, 36/2009 - др. закпн, 72/2009 - др. закпн i 43/2011 – пдлука УС ), 

 Правилник п пдржаваоу магистралних и регипналних путева ( „Службени гласник 
Републике Србије“ бр.  2/1993. ) 

 Правилник п ппдели мптпрних и прикљушних впзила и технишким услпвима за впзила у 
сапбраћају на путевима. („Службени гласник Републике Србије“  бр. 41/09 и 53/10 ) 

 Пдлука п категпризацији улица, ппщтинских и некатегприсаних путева на теритприји 
ппщтине Кикинда ( „Сл. лист ппштине Кикинда“ бр.14  пд  15.06.2011. гпд. и „Сл. лист 
ппштине Кикинда“ бр.14  пд  29.05.2015. гпд. ). 

 
ТРАЈАОЕ РАДА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ 
 
Званишни  ппшетак рада Зимске службе је 15. нпвембар 2015. гпдине, а  заврщетак 31. март 
2016. гпдине. Дп ппјаве снежних падавина дплази пре 15. нпвембра и у нижим пределима, такп 
да се предузећа из искуства припреме да интервенищу увек када се за тп укаже пптреба. 
 
Друщтвп и екпнпмија зависе пд услпва кприщћеоа путева у свим временским приликама, збпг 
шега је све захвате у вези са Зимскпм службпм пптребнп испланирати правпвременп. Када 
трансппртни систем не функципнище или ради са смаоеним капацитетпм, пре свега збпг снега, 
леда, ппледице, града или других временских прилика - индустрија, привреда, тргпвина и  
безбеднпст су угрпжени. Закпнпм п безбеднпсти сапбраћаја и Закпнпм п јавним путевима 
прпписанп је да се сапбраћај на путевима несметанп и безбеднп пдвија тпкпм свих гпдищоих 
дпба. 
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Зимскп пдржаваое путева све вище дпбија на знашају, ппгптoвп када се имају у виду пптребе 
привреде и захтеви впзаша за прпхпдним путевима и у најнеппвпљнијим временским услпвима.  
 
Правилникпм п пдржаваоу државних и ппщтинских путева предвиђени су радпви и активнпсти 
у зимскпм перипду неппхпдни за пбезбеђеое прпхпднпсти и безбеднпсти сапбраћаја на 
путевима. 
 
Те активнпсти спрпвпди предузеће са кпјим ппщтина Кикинда има закљушен угпвпр.  
 
За успещнп спрпвпђеое свих активнпсти, пбезбеђеоа прпхпднпсти и безбеднпг пдвијаоа 
сапбраћаја пбавезнп је благпвременп сашинити План рада зимске службе.  
 
Пперативним планпм пдржаваоа мреже ппщтинских путева у зимскпм перипду прецизнп је 
пписан рад свих ушесника у Зимскпј служби. 
 
Пперативни план пдржаваоа путева у зимскпм перипду, кпји саставља JАВНП ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА 
КПМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ  „КИКИНДА“, кап управљаш, је пквир за фпрмираое 
детаљнпг плана предузећа са прецизним расппредпм материјала, ппреме, механизације и 
пспбља у путнпј бази и седищту предузећа. 
 
Пбавеза предузећа са кпјим ппщтина Кикинда  склппи угпвпр је да дп 15. нпвембра 2015. 
гпдине псппспби предвиђен брпј мащина, пбезбеди резервне делпве, акумулатпре, мптпрнп 
уље, гпривп, антифриз, светлпсну сапбраћајну сигнализацију за впзила и грађевинску 
механизацију. 
 
Пдржаваое путева у зимскпм перипду, спрешаваое ппледице и уклаоаое снега je скуп и 
пдгпвпран ппсап кпји ппдразумева ангажпваое великих ресурса: материјала, радне снаге, 
специјализпване ппреме, грађевинске механизације и смещтајних капацитета.  
Раципналнп ппнащаое управљаша путевима, извпђаша радпва кап и државних пргана је 
неппхпднп, јер издаци мпгу бити велики и када нема интезивних снежних падавина или 
ппледице, ппщтп се пбезбеђује ппвременп дежурствп пспбља и механизације. 
 
Да би путеви били прпхпдни и сапбраћај се безбеднп пдвијап, пптребнп је пбезбедити 
благпвремену набавку, дистрибуцију и лагерпваое пснпвних материјала за ппсипаое пп 
путевима. Индустријска сп набавља се у складу са реалним пптребама утврђеним на пснпву  
искустава. Збпг раципнализације пптрпщое, сп се меща са пдгпварајућпм фракцијпм каменпг 
дрпбљенпг материјала а оен прпценат удела утврђује се на пснпву припритетне депнице пута у 
датим зимским услпвима. Збпг неппвпљнпг утицаја на живптну средину, пптрпщоу спли је 
неппхпднп смаоити, впдећи истпвременп рашуна и п стаоу безбеднпсти у сапбраћају. 
 

1.1  УТИЦАЈ СНЕГА И ЛЕДА НА ПДВИЈАОЕ САПБРАЋАЈА 
 
У зимским услпвима сапбраћај на путу птежан је из вище разлпга а мере предпстрпжнпсти за 
впзаше су пбавезне, јер ппстпји ппвећана ппаснпст за сапбраћајне незгпде и несреће: 
 
- Смаоена видљивпст у зимским услпвима ( Дуге нпћи, магла, временске неппгпде... ), мпже се 
ппбпљщати разлишитим мерама и ппстављаоем пдгпварајуће светлпсне 
сигнализације.  
- Присуствп снега и ппледице на кплпвпзу, шине кплпвпз клизавим, 
неппгпдним за впжоу и птежавају пријентацију, збпг шега је неппхпдна 
примена зимске ппреме. Пп сапбраћајницама кпје нису псппспбљене да 
при неппвпљним временским услпвима ( Мржоеоу и птапаоу ) пмпгуће 
сапбраћај тещким впзилима, примеоује се  пгранишеое или забрана  
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сапбраћаја, какп би се избегле ппвреде и несрећни слушајеви кпји се дпгађају у зимским 
услпвима.  
 
 

1.2  ЗИМСКИ УСЛПВИ ВПЖОЕ 
 
За сигурнпст впжое у зимским услпвима изузетнп је важан кпефицијент треоа кап мера 
храпавпсти путнпг ппкриваша. Кплпвпз мпже да буде клизав услед снега и леда. Снежна 
глаткпћа настаје када се снег услед сапбраћајнпг пптерећеоа сабије, пптпм искристализује и 
углаша на температури пкп нуле.  Глаткпћа услед леда настаје када ппсле дужег мраза на 
пхлађену кплпвпзну ппврщину падне кища или се на ппврщини кпндензује впдена пара, рпса 
или измаглица или при смрзаваоу впде пд птппљенпг снега. У зимским услпвима впжое, 
кпефицијент треоа збпг снега и леда има најмаоу велишину. 
 
Велишина кпефицијента зависи пд врсте и стаоа застпра, материјала и кпнструкције 
пнеуматика, брзине впжое, температуре застпра и пнеуматика итд. 
 
Истраживаоа су ппказала да се најппаснији расппн температура налази између +1 °С и -2 °С. Акп 
се, на пример, сппспбнпст пријаоаоа гума при температури пд +20 °С рашуна са 100, пнда пна у 
критишнпм расппну ппада на 20, да би при даљем паду температуре на -20 °С ппстигла пкп 50 
пдстп свпје првпбитне вреднпсти. 
  
 

1.3 ЧИШЋЕОЕ САПБРАЋАЈНИЦА ПД СНЕГА 
 

 
 
 
Пдржаваое сапбраћајница у зимским услпвима је специфишнп и захтева флексибилнпст у 
прганизацији, специјална и наменска средства за рад, ппрему, пбушенпст људства и мпбилнпст 
при птклаоаоу насталих сметои за безбеднп пдвијаое сапбраћаја. 
 
При најмаоим снежним падавинама ( Некпликп центиметара ) тппљеое се мпже ппстићи 
вепма лакп, акп се пбави претхпднп спљеое или разастираое спли, пре или у тпку падаоа 
снега. Тппљеое ће бити плакщанп укпликп је сапбраћај фреквентнији а температура блага. Акп 
су слпјеви снега дебљи или снежне падавине дугптрајније, директнп тппљеое је немпгуће.  
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Будући да је реакција изазвана тппљеоем ендптермишка ( Апспрбује тпплину какп би мпгла да 
делује ), заврщиће се увек заустављоем прпцеса при смаоеоу температуре слпја. 
 
Растресаое кпје изазивају средства за птапаое спрешавају збијаое снега. Акп су снежне 
падавине у тпку а кплишина снега на кплпвпзу знатна, пптребнп је изврщити оегпвп уклаоаое 
са кплпвпза и пдмах пптпм ппсути сп. Укпликп су снежне падавине тек ппшеле, пптребнп је 
урадити ппсипаое  
 
 
 

птппљиваша щтп је пре мпгуће. На тај нашин се ствара танак защтитни слпј у распрщенпм стаоу 
кпји спрешава да снег  кпји пптпм падне пријаоа за кплпвпз. Акп су снежне падавине 
дугптрајне,  
 

дебљина снега на кплпвпзу мпже се шищћеоем свести на 2 дп 3 центиметра, при шему је 
пптребнп пбезбедити да слпј кпји пстаје буде дпвпљнп мекан. Укпликп тп није мпгуће извести, 
треба ппнпвити ппсипаое. Пп престанку снежних падавина приступа се пптпунпм уклаоаоу 
снега дп ппврщине кплпвпза кприщћеоем уређаја кпји је снабдевен нпжем за стругаое. 
Приликпм уклаоаоа снега са кплпвпза пптребнп је пбратити пажоу на „ЛЕЖЕЋЕ ППЛИЦАЈЦЕ“ 
какп не би дпщлп дп оихпвпг пщтећеоа. 
 

Битан сегмент ппшетне пперативне фазе је сакупљаое и анализа инфпрмација. Да би се дпнела 
исправна пдлука, неппхпдне су ташне и свепбухватне инфпрмације. Укпликп ппстпји вище 
инфпрмација – већа је ппузданпст а самим тим и већа је и верпватнпћа да ће се дпнети 
правпвремена и правилна пдлука. 
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1.4  КПМППНЕНТЕ ПРЕВЕНТИВНЕ СТРАТЕГИЈЕ 
 

ППЕРАЦИЈЕ АЛАТИ 
ПРПМЕНЉИВЕ 
ПДЛУЧИВАОА 

Ппшетак снежних падавина Материјал и ппрема Услпви 

• Сакупљаое  инфпрмација, 
    праћеое стаоа, анализе 

• Путна сп • Ветар 

• Пдлука • Плугпви-нпжеви и ппсипаши 
• Температура ппврщине 
   кплпвпза 

• Акција ( Примена путне спли;         
шищћеое; не ради нищта ) 

• Абразиви • Релативна влажнпст ваздуха 

• Ппшетна пперација  
• Прпмена фреквенције 
сапбраћаја    ( Сапбраћајни щпиц ) 

  • Мещпвите падавине 

  
• Невреме унутар снежних   
падавина 

  
•Нагла прпмена временских 
услпва 

  
• Развпј утабанпг снега или оегпвп 
везиваое за кплпвпз 

  • Распплпживп пспбље и ппрема 

Пперације у тпку снежних 
падавина 

Временске и путне 
инфпрмације 

Нивп услуге 

• Праћеое путних и временских 
услпва 

• Временска прпгнпза 

 
• Услпви на путу ппсле снежних 
падавина 

• Прпцена дплазећих 
инфпрмација и ппдатака 

• Текући временски услпви 

• Временски пквир унутар кпга 
треба ппстићи услпве на путу 
предвиђене за крај снежних 
падавина 

• Акције ( Кппрдинација са 
шищћеоем снега је вепма битна ) 

• Клима на путу 

 

• Прихватљиви међу услпви тпкпм 
ппстизаоа услпва предвиђених за 
крај снежних падавина 

 
• Ппдаци у реалнпм времену 

 

• Ушесталпст пперација зимскпг 
пдржаваоа у вези кпнтрпле снега 
и леда 

 • Сапбраћајни услпви  

 • Патрпле на терену  

Евалуација дпгађаја Перспнал Пшекиваоа јавнпсти 

• Наушена лекција из успещних и 
неуспещних пптеза 

• Мпра да буде утрениран за 
дпнпщеое превентивних пдлука и 
акција 

• Прелазни и крајои услпви на 
путу накпн заврщетка снежних 
падавина на кпје је јавнпст већ 
навикла 

• Ппбпљщаоа у пперацијама и 
ппреми кпја су идентификпвана 
накпн заврщетка снежних 
падавина крпз евалуацију праксе и 
ефикаснпст примеоенпг третмана 

  

 
Вагаое - дпнпщеое пдлуке 
 
Ппсле анализе свих гпре ппменутих ппдатака, треба да се дпбије прилишнп дпбра слика пнпга 
щтп следи: тип, кплишина падавина и у кпм тренутку пд ппшетка падавина се пшекује да се пне 
ппнпве: 
• Пшекиван тренд температуре ваздуха и температуре ппврщине кплпвпза; 
• Да ли ће бити ветра и укпликп га буде, кпјпм брзинпм и у кпм правцу ће дувати; 
• Пшекивани интензитет сапбраћаја на врхунцу снежних падавина; 
• Кпји услпви дплазе накпн заврщетка снежних падавина. 
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2. ПРИПРИТЕТИ  ЗИМСКПГ ПДРЖАВАОА ПУТЕВА 
 
Ппред жеље струшоака да се пбезбеди највищи нивп услуге свим елементима система за време 
снежних падавина, распплпжива финанијска средства у бучету тп не дпзвпљавају. Збпг тпга се 
прпписују услпви за расппделу и кплишину средстава за бпрбу прптив снега и леда.  
 
Зимску службу није мпгуће прганизпвати такп да се на свим улицама и путевима кап и путним 
правцима делује истпвременп. Затп је пвим Планпм рада утврђен редпслед и припритет 
пдвијаоа радпва Зимске службе, кап и време пптребнп за оихпвп изврщеое. 
 
 

2.1 СТАНДАРДИ ЗА КПНТРПЛУ ПРПХПДНПСТИ ПУТА 
 

Класа припритета 
Минимална щирина шистине 

кплпвпза 

У пквиру времена 
накпн престанка 

падавина или настанка 
леда 

Пуна щирина кплпвпза мпра да буде 
прпхпдна накпн престанка падавина у 

рпку 

I   ПРИПРИТЕТ ½ щирине 4 шаса 8 шаспва 

II  ПРИПРИТЕТ                 ½ щирине 8 шаспва 16 шаспва 

III ПРИПРИТЕТ                 ½ щирине 24 шаса                             48 шаса 

 

2.2  НИВП УСЛУГЕ 
 
УТВРЂИВАОЕ ПРИПРИТЕТА РАДПВА 
 
Билп би идеалнп када би се пбезбедила стална услуга и тренутна интервенција на путевима али 
такав систем је екпнпмски неприхватљив. Пптрбнп је, према тпме, да се Зимскпј служби при 
интервенцијама у тпм перипду пбезбеде разлишити нивпи услуге и прпменљив степен 
ефикаснпсти пд депнице дп депнице а у зависнпсти пд интезитета сапбраћаја, дужине трајаоа и 
велишине сметои на кплпвпзима прпузрпкпваних снегпм и ппледицпм. Мпгуће је пдредити 
минималан нивп услуге Зимске службе за сваку депницу излпжену приближнп истпм 
сапбраћајнпм пптерећеоу и пдређеним климатским услпвима. 
 
Да би се трпщкпви зимскпг пдржаваоа свели на најмаоу мпгућу меру, искуствп је ппказалп да 
је пптребнп утврдити припритете радпва и нивпе услуга у птклаоаоу снега и спрешаваоу 
ппледице пп путним правцима. 
 

1. Класификација путева и улица 
2. Најнижи дпзвпљени нивп услуге 
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2.3 КЛАСИФИКАЦИЈА ПУТЕВА И УЛИЦА 
 
Мрежа путева и улица се у зависнпсти пд пбима сапбраћаја и знашаја пута у систему 
кпмуникација дели на пдређене класе и разреде а све према списку категприсаних ппщтинских 
путева на теритприји ппщтине Кикинда пбјављених у “Службенпм листу ппштине Кикинда“ бр. 
14 пд 15. јуна 2011. гпдине.  
 

1. Највищи припритет ( Улице I реда ), са гледищта зимскпг пдржаваоа, резервисан је за 
сапбраћајнице кпје мпрају бити прпхпдне и пружати пдгпварајући нивп услуге без 
пбзира на наппре и средства кпји су за тп пптребни. I припритету припадају путни 
правци кпји ппвезују сепске Месне заједнице са градпм, градске сапбраћајнице, прстен 
пкп града, приступни пут бплници и аутпбускпј станици, ватрпгасним и пплицијским 
станицама, кпмуналним службама и центрима за снабдеваое грађана пснпвнпм 
живптним намирницама и друге сапбраћајнице дефинисане пдлукпм Штаба зимске 
службе. 

 

         I ПРИПРИТЕТ, ППШТИНСКИ ПУТЕВИ  ПРВПГ РЕДА ( ПП I ) 
 

ПП I - 1 Кикинда - Б. В. Селп   8,4 km 

ПП I - 2 Депница Накпвп – Б. В. Селп – Н. Кпзарци – Рускп Селп – раскрсница ПП-3                            14,8 km 

ПП I - 3 Депница Кикинда – Б. Тпппла ДП I Б-13                                                                                20,7 km 

ПП I - 4 Бащаид - Бикаш 2,0 km  
                                                                                                                        УКУПНП 45,9 km 

 

             I ПРИПРИТЕТ, УЛИЦЕ I РЕДА – НАСЕЉЕНП МЕCТП КИКИНДА 
 

1. Улица Светпсавска пд ДП IБ-13 дп Ђпке Радака                                                       1,5 km 

2. Улица краља Петра I пд Чанадске дп Никпле Тесле                                                                                   1,0 km 
3. Улица Семлашка пд Краља Петра I дп Дистришке 1,6 km 

4. Улица Чанадска пд Краља Петра I дп Стевана Сремца 1,6 km 

5. Улица Впјвпде Путника                                                                                                        1,9 km 

6. Улица Впјвпде Мищића                                                                                                          1,1 km 

7. Улица Браће Татића пд Милпща Великпг дп Иве Лпле Рибара                                                                      0,5 km 
8. Улица Генерала Драпщина пд Милпща Великпг дп Чанадске                                                                       0,6 km 

9. 
Улица Ђуре Јакщића пд Милпща Великпг дп Пслпбпђеоа и унутращои пут крпз Ппщту 
бплницу Кикинда                                                                     

1,3 km 

10. Улица Јпве Јпванпвића Змаја пд Милпща Великпг дп Бащаидскпг друма                                                            1,7 km 

11. Улица Жарка Зреоанина 1,6 km 

12. Улица Иве Лпле Рибара пд Светпсавске дп Стевана Синђелића 1,0 km 

13. Улица Вука Карачића пд Светпсавске дп Стевана Синђелића                                                               1,2 km 

14. Улица Ђпке Радака пд Светпсавске дп Впјвпде Мищића 0,4 km 

15. Улица Милпща Великпг  1,2 km 

16. Улица Димитрија Туцпвића  1,3 km 
17. Улица Саве Текелије пд Генерала Драпщина дп Ђуре Јакщића 0,3 km 

18. Улица Никпле Пащића  1,0 km 

19. Улица Карађпрђева 1,1 km 

20. Улица Браће Бпгарпщки пд Карађпрђеве дп Чанадске 0,5 km 

21. Улица Мправска пд Впјвпде Мищића дп Светпсавске 0,3 km 
22. Улица Партизанска пд Синђелићеве дп Светпсавске                                                                          1,0 km 

23. Улица Стевана Синђелића пд Милпща Великпг дп Партизанске                                                                             2,1 km 

24. Улица Стевана Сремца пд Чанадске дп Милпђа Великпг                                                                     1,0 km 

25. Улица Браће Арсенпв пд Стевана Сремца дп ПП-I 0,7 km 

   
УКУПНП: 27.5 km 
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I ПРИПРИТЕТ,  УЛИЦЕ I РЕДА - САПБРАЋАЈНИЦЕ – КРПЗ СЕПСКЕ МЗ 
 

1. Улица Здравка Челара ПП I - 2 Накпвп 1,0 km 
2. Улица Пмладинска, Здравка Челара  и Симе Шплаје ПП I - 2 Банатскп Великп Селп 3,2 km 

3. Улица Краља Петра I ПП I - 2 Нпви Кпзарци 2,6 km 

4. Улица Братства и јединства ПП I - 2 Рускп Селп   3,0 km 

5. Улица Кикиндска, Бащаидска и Вука Карачића ПП I - 3 Банатска Тпппла 3,4 km 

                                                                                                                     УКУПНП 12,7 km 

 
Стандарди за неппхпднп увпђеое механизације и људства 
 
Спремнпст пспбља Зимске службе да дејствује непрекиднп 24 шаса на пствареоу прпписаних 
услпва за безбедну впжоу. 
 
Рпк за разастираое средстава за птппљеое је пд 80 дп 110 минута. 
 
• Ппледица се мпра држати ппд сталнпм кпнтрплпм целпм дужинпм путнпг правца уз 
спрешаваое ствараоа сметпва на птвпреним путним правцима; 
 
Кад је температура ппврщине кплпвпза вища пд – 8 °C ( Т ≥ – 8 °C ) 
 
Сапбраћајна трака: 
 
• Не сме да има снежни ппкриваш дебљине веће пд 5 центиметара у растреситпм стаоу тпкпм 
снежних падавина и мпра бити пшищћена пд снега и леда у рпку пд 4 сата накпн престанка 
падавина; 
• Мпра бити пшищћена пд леда у рпку пд 2 сата накпн престанка кище кпја је изазвала ствараое 
леда; 
• Мпра бити без снега и леда при нпрмалним временским услпвима ( без падавина ) тпкпм 
перипда кпји не пбухвата претхпднп наведене изузетке. 
 
Стабилизпвана банкина: 
 
• Мпра бити пшищћена пд снега и леда најмаое на пплпвини свпје щирине и тп на делу уз 
сапбраћајну траку, дпк на препсталпј щирини мпра бити равна и без растреситпг снега, у рпку 
пд 4 сата накпн престанка снежних падавина; 
• Мпра бити пшищћена пд леда најмаое на пплпвини свпје щирине, и тп на делу уз сапбраћајну 
траку у рпку пд 2 сата накпн престанка кище кпја је изазвала ствараое леда; 
• Мпра бити без снега и леда најмаое на пплпвини свпје щирине и тп на делу уз сапбраћајну 
траку, дпк на препсталпј щирини мпра бити равна и без растреситпг снега при нпрмалним 
временским услпвима ( без падавина ) тпкпм перипда кпји не пбухвата претхпднп наведене 
изузетке. 
 
Ппврщине за аутпбуске станице: 
 
• мпрају бити пшищћене пд растреситпг снега, равне и имати задпвпљавајуће треое у рпку пд 4 
сата накпн престанка снежних падавина; 
• мпрају имати задпвпљавајуће треое у рпку пд 4 сата накпн престанка кище кпја је изазвала 
ствараое леда; 
• мпрају бити пшищћене пд растреситпг снега, равне и имати задпвпљавајуће треое при 
нпрмалним временским услпвима (без падавина) тпкпм перипда кпји не пбухвата претхпднп 
наведене изузетке. 
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Кад је температура ппврщине кплпвпза нижа пд – 8 °C ( Т ≤ – 8 °C ) 
 
Сапбраћајна трака: 
 
• Не сме да има снежни ппкриваш дебљине веће пд 5 центиметара у растреситпм стаоу тпкпм 
снежних падавина, и мпра бити пшищћена пд растреситпг снега, равна и имати задпвпљавајуће 
треое у рпку пд 4 сата накпн престанка падавина; 
• Мпра да има задпвпљавајуће треое у рпку пд 2 сата накпн престанка кище кпја је изазвала 
ствараое леда; 
• Мпра бити без снега и леда при нпрмалним временским услпвима ( без падавина ) тпкпм 
перипда кпји не пбухвата претхпднп наведене изузетке; 
• Када се кплпвпзна ппврщина ппнпвп загреје на температури вищпј пд – 8 °C, кплпвпзне траке 
мпрају бити пшищћене пд снега и леда у рпку пд 24 сата. 
 
Стабилизпвана банкина: 
 
• Мпра бити пшищћена пд растреситпг снега, равна и имати задпвпљавајуће треое у рпку пд 4 
сата накпн престанка снежних падавина; 
• Мпра имати задпвпљавајуће треое у рпку пд 4 сата накпн престанка кище кпја је изазвала 
ствараое леда; 
• Мпра бити пшищћена пд растреситпг снега, равна и имати задпвпљавајуће треое при 
нпрмалним временским услпвима ( без падавина ) тпкпм перипда кпји не пбухвата претхпднп 
наведене изузетке; 
• Када се кплпвпзна ппврщина ппнпвп загреје на температури изнад – 8 °C, стабилизпвана 
банкина мпра бити без снега и леда најмаое на једнпј пплпвини свпје щирине кпја је ближа 
сапбраћајнпј траци, у рпку пд 24 сата. 
 
Ппврщине за аутпбуске станице: 
 
• Мпрају бити пшищћене пд растреситпг снега, равне и имати задпвпљавајуће треое у рпку пд 4 
сата накпн престанка снежних падавина; 
• Мпрају имати задпвпљавајуће треое у рпку пд 4 сата накпн престанка кище кпја је изазвала 
ствараое леда; 
• Мпрају бити пшищћене пд растреситпг снега, равне и имати задпвпљавајуће треое при 
нпрмалним временским услпвима ( без падавина ) тпкпм перипда кпји не пбухвата претхпднп 
наведене изузетке. 
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II ПРИПРИТЕТ, УЛИЦЕ II РЕДА – НАСЕЉЕНП МЕСТП КИКИНДА 

 
II припритет - Улице II реда су прилази устанпвама везаним за кпмерцијалу, щкплствп, 
пбданищте, кап и улице кпје се укрщтају са улицама I реда 

 
1. Улица Албертпва                                                                                                                  2,4 km 

2. Улица Бепградска 0,5 km 

3. Улица Бащаидски друм 2,3 km 

4. Улица Бранка Вујина пд Димитрија Туцпвића дп Дистришке и испред Сппртскпг центра                                                                 1,5 km 

5. Улица Бранка Радишевића                                                                                              0,7 km 

6. Улица Впјина Зирпјевића пд Србпбранске дп Албертпве 1,6 km 

7. Улица Гаврила Принципа 0,6 km 

8. Улица Генерала Драпщина пд Чанадске дп Карађпрђеве                                                                                                        0,6 km 

9. Улица Дпситејева пд трга  дп Семлашке 0,6 km 

10. Улица Дущана Васиљева пд Ђуре Јакщића дп Браће Бпгарпщки 0,3 km 

11. Улица Јпсифа Паншића 0,3 km 

12. Улица Југпвићева пд Никпле Тесле дп Семлашке 0,5 km 

13. Улица Милпща Пстпјина пд Михајла Пупина дп Иве Лпле Рибара 0,6 km 

14. Улица Краља Петра I пд кружнпг тпка дп трга  0,2 km 

15. Улица Михајла Пупина пд Светпсавске дп Милпща Пстпјина 1,2 km 

16. Улица Масарикпва пд Бранка Радишевића дп Димитрија Туцпвића 0,5 km 

17. Улица Немаоина пд Димитрија Туцпвића дп Марка Миљана 1,5 km 

18. Улица Никпле Францускпг 1,6 km 

19. Улица Оегпщева 2,3 km 

20. Улица Раде Трнића 1,3 km 

21. Улица Србпбранска 1,1 km 

22. Улица Сутјеска                                                                                                                   1,6 km  

23. Улица Стрелищте                                                                                                                    1,7 km 

24. Улица Тпзе Маркпвића 1,8 km 

25. Улица Угљеще Терзина пд Вука Карачића дп Саве Текелије 0,5 km 

26. Улица Хајдук Вељкпва пд Семлашке дп Димитрија Туцпвића 1,6 km 

27. Улица Цара Дущана 1,9 km 

28. Улица Петефи Шандпра 0,2 km 

29. Улица Теремијски друм 3,0 km 

30. Улица Тепдпра Илића Чещљара 0,2 km 

31. Улица Оегпщева  1,3 km 

32. Улица Железнишки Нпви Ред                                                                                                     1,2 km 

33. Улица Нпва 2 и Нпва 4 ( Путеви у Агрпиндустрискпј зпни БЛПК 41 и 43 ) 1,2 km 

                                                                                                                     УКУПНП: 38,5 km 

 
За II припритет, пднпснп за улице II реда, неппхпдна је спремнпст пспбља предузећа да реагује 
24 шаса пдмах пп ппшетку падавина, са 50 пдстп капацитета. Дпзвпљава се смаоеое пбима 
ангажпваоа средстава и људства за 50 пдстп али уз пбавезу да се у пдређенпм рпку ппстигну 
сви прпписани услпви. 
 
Кад је температура ппврщине кплпвпза вища пд – 8°C ( Т ≥ – 8 °C ) 
 
Сапбраћајна трака: 
 
• Не сме да има снежни ппкриваш дебљине веће пд 5 центиметара у растреситпм стаоу тпкпм 
снежних падавина и мпра бити пшищћена пд снега и леда у рпку пд 8 сати накпн престанка 
падавина; 
• Мпра да буде пшищћена пд леда у рпку пд 4 сата накпн престанка кище кпја је изазвала 
ствараое леда; 
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• Мпра бити без снега и леда у нпрмалним временским услпвима ( без падавина ) тпкпм 
перипда кпји не пбухвата претхпднп наведене изузетке. 
 

Стабилизпвана банкина ( Зауставна трака ): 
 
• Мпра бити пшищћена пд снега и леда најмаое на пплпвини свпје щирине и тп на делу уз 
кплпвпзну траку, дпк на препсталпј щирини треба да буде равна и без растреситпг снега у рпку 
пд 12 сати накпн престанка снежних падавина; 
• Мпра бити пшищћена пд леда најмаое на пплпвини свпје щирине и тп на делу уз кплпвпзну 
траку у рпку пд 6 сати накпн престанка кище кпја је изазвала ствараое леда; 
• Мпра бити без снега и леда најмаое на пплпвини свпје щирине и тп на делу уз кплпвпзну 
траку, дпк на препсталпј щирини треба да буде равна и без растреситпг снега, при нпрмалним 
временским услпвима ( без падавина ) тпкпм перипда кпји не пбухвата претхпднп наведене 
изузетке. 
 
Кад је температура ппврщине кплпвпза нижа пд – 8 °C ( Т ≤ – 8 °C ) 
 
Сапбраћајна трака: 
 
• Не сме да има снежни ппкриваш дебљине веће пд 5 центиметара у растреситпм стаоу тпкпм 
снежних падавина и мпра бити пшищћена пд растреситпг снега, равна и имати задпвпљавајуће 
треое у рпку 8 сати накпн престанка падавина; 
• Мпра да има задпвпљавајуће треое у рпку пд 4 сата накпн престанка кище кпја је изазвала 
ствараое леда; 
• Мпра бити без растреситпг снега, равна и имати задпвпљавајуће треое при нпрмалним 
временским услпвима ( без падавина ) тпкпм перипда кпји не пбухвата претхпднп наведене 
изузетке; 
• Када се кплпвпзна ппврщина ппнпвп загреје изнад – 8 °C, кплпвпзне траке мпрају бити 
пшищћене пд снега и леда у рпку пд 24 сата. 
 
Стабилизпвана банкина: 
 
• Мпра бити пшищћена пд растреситпг снега, равна и имати задпвпљавајуће треое у рпку пд 6 
сати накпн престанка снежних падавина; 
• Мпра имати задпвпљавајуће треое у рпку пд 6 сати накпн престанка кище кпја је изазвала 
ствараое леда; 
• Мпра бити пшищћена пд растреситпг снега, равна и имати задпвпљавајуће треое при 
нпрмалним временским услпвима ( без падавина ) тпкпм перипда кпји не пбухвата претхпднп 
наведене изузетке; 
• Када се кплпвпзна ппврщина ппнпвп загреје изнад – 8 °C, стабилизпвана банкина мпра бити 
без снега и леда најмаое на пплпвини свпје щирине кпја је ближа кплпвпзнпј траци, у рпку пд 
24 сата. 
 

 
III ПРИПРИТЕТ: 
 
III припритет -  улице III реда, су стамбене улице, пещашке зпне и стазе кпје не припадају ни 
једнпј пд прва два припритета и пне нису пбухваћне прпгрампм Зимске службе. У слушају већих 
елементарних неппгпда или хитнпсти у пдређеним делпвима улице, града, села, Штаб зимске 
службе дпнпси пдлуку на пснпву кпје оен рукпвпдилац издаје налпг извпђашу радпва за 
шищћеое. 
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За  активнпсти у кпје спадају велике сппртске и културне приредбе, пплитишки или други 
скуппви Штаб зимске службе мпже дппунити припритет пдржаваоа. 
 
За време великих падавина, Штаб мпже да даје припритет самп путевима I категприје или пп 
пптреби да ангажује дпдатну механизацију. 
 
НЕКАТЕГПРИСАНИ  ПУТЕВИ  
 
У пву категприју спадају све сапбраћајнице кпји нису пбухваћене категпријама I и II припритета.  
На пвим путевима се пп правилу не интервенище, псим у изузетним пкплнпстима и тп за 
ппстизаое најниже прпхпднпсти тек пп заврщезку радпва на псталим путним правцима. 
 
Снежни прекриваш не сме да има дебљину већу пд 20 центиметара тпкпм снежних падавина.  
 
Уклаоаое снега са кплпвпза пбавља се самп на пснпву налпга Штаба зимске службе. 
За пве сапбраћајнице се не предвиђају ппсебна средства и ппрема, већ се кпристи ппстпјећа 
механизација када се заврще радпви на путним правцима I и II припритета. 
 
 
Када је температура ппврщине кплпвпза вища пд – 6 °C ( Т ≥ – 6 °C ) 
 
Сапбраћајна трака: 
 
• Не сме да има снежни ппкриваш дебљине веће пд 20 центиметара у растреситпм стаоу тпкпм 
снежних падавина и мпра бити пшищћена пд снега и леда у рпку пд 24 сатa накпн престанка 
падавина; 
• Мпра да буде пшищћена пд леда у рпку пд 24 сата накпн престанка кище кпја је изазвала 
оегпвп ствараое; 
• Мпра бити без снега и леда у нпрмалним временским услпвима ( без падавина ) тпкпм 
перипда кпји не пбухвата претхпднп наведене изузетке. 
 
Када је температура ппврщине кплпвпза нижа пд – 6 °C ( Т ≤ – 6 °C ) 
 
Сапбраћајна трака: 
 
• Не сме да има снежни ппкриваш дебљине већи пд 15 центиметара у растреситпм стаоу тпкпм 
снежних падавина и мпра бити пшищћена пд растреситпг снега, равна и имати задпвпљавајуће 
треое у рпку пд 12 сати накпн престанка падавина; 
• Мпра да има задпвпљавајуће треое у рпку пд 3 сата накпн престанка кище кпја је изазвала 
ствараое леда; 
• Мпра бити без растреситпг снега, равна и имати задпвпљавајуће треое при нпрмалним 
временским услпвима ( без падавина ) тпкпм перипда кпји не пбухвата претхпднп наведене 
изузетке; 
• Када се ппврщина кплпвпза ппнпвп загреје прекп – 6 °C, кплпвпзне траке мпрају бити 
пшищћене пд снега и леда у рпку пд 48 сати. 
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2.4  МЕХАНИЗАЦИЈА И ППРЕМА 
 

Р
ед

н
и

 

б
р

п
ј  

МЕХАНИЗАЦИЈА И ППРЕМЕ 
са кљушним карактеристикама 

 

минимални  
БРПЈ кпмада 

1. 

Камипн са кпщем  
 

Технишке карактеристике: минимална снага 130 kW са хидраулишним 
ппдещаваоем висине ппреме на кпјпј се инсталира, нпжем за стругаое и 
уклаоаое снега и леда и рптаципним ппсипашем спли. ( Пбавезујући је технишки 
услпв истпвременпг рада нпжа за стругаое снега и ппсипаша спли ). Сигнализација 
у складу са сапбраћајним прпписима 

4 

2. 

Рптаципни нпщени, ппсипаш спли  
 

Технишке карактеристике: са мпгућнпщћу ппдещаваоа прптпка индустријске спли 
и каменпг агрегата. Запремина сандука 6 m

3
, щирина ппсипаоа пд 2 дп 12 m, 

кплишина ппсипаоа пд 0,05 дп 0,5 kg/m
2
  

4 

3. 

Вушни ппсипаш спли 
 

Технишке карактеристике: запремина сандука ппсипаша 1,3 m
3
, щирина ппсипаоа 

2,3 m, сигнализација у складу са сапбраћајним прпписима 

2 

4. 

Камипн ( „УНИМПГ 4х4“ )  
 

Технишке карактеристике: минимална снага 60 kW, за превпз растреситпг 
материјала са маоим кпщем и хидраулишним ппдещаваоем висине ппреме кпја 
се инсталира, рапникпм  за стругаое и уклаоаое снега и леда и рптаципнпг 
ппсипаша спли. ( Впзилп је намеоенп за шищћеое и ппсипаое спли ужих градских 
улица щирине дп 4 m ) 

1 

5. 

Нпж за уклаоаое снега ( Чисташ ) 
 

Технишке карактеристике: 4 независна сегмента/сешива, гуменп сешивп, дужина 
сешива-3000 mm, висина сешива-930 mm, щирина шищћеоа са птклпнпм пд 30 
степени - 2600 mm, аутпматски сигурнпсни систем прптив пщтећеоа рапника, 
хидраулишна инсталација за регулацију притиска, један цилиндар за ппдизаое, са 
мпгућнпщћу закретаоа у два смера. Сигнализација у складу са сапбраћајним 
прпписима 

6 

6. 

Кпмбинпвана мащина  
 
Минималне снаге 65 kW са измеоивим нпжем за шищћеое снега и кащикпм за 
утпвар материјала, кап и других сегмената и ппмпћних алата 

2 

7. 
„ГРЕЈДЕР“  
 
Минималне снаге 100 kW са нпжевима за стругаое и планираое 

1 

8. 
Кпмбинпвани камипнет  
 
за превпз радника и маое кплишине пптребнпг материјала 

1 

9. 
Путнишкп впзилп  
 
за пбилазак сапбраћајница 

1 

 
Сва впзила ангажпвана на пснпву плана рада Зисмке службе, при изласку на итервенцију, 
мпрају бити ппремљена исправним и укљушеним GPS уређајем. Уређај пбезбеђује 
Инвеститпр. 
Ппдаци дпбијени са уређаја биће пснпва пбрашуна изврщених радпва. 
 Снег, лед или лапавица кпји су се акумулирали на путу, мпгу се кпнтрплисати механишки и тп 
уклаоаоем ппмпћу плугпва кпји мпгу бити мпнтирани на камипне, грејдере или утпвариваше.  
Циљ механишкпг пднпщеоа је ппвећаое треоа на путу.  
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ВПЗИЛА 
 

ПЛУГПВИ 
 

ПШТРИЦЕ 
ПЛУГПВА 

ППСИПАЧИ 
ПСТАЛП 

 

Камипни 
Мпнтирани 
напред 

Гумене Са спремищтем 
Кпнтрпла 
ппсипаоа 

Мптпрни 
грејдери 

Мпнтирани 
напред 
у једнпм правцу 

Пластишне 
Са птвпрпм 
ппзади 

Ппрема за 
претхпднп 
влажеое 

Утпвариваши 
Мпнтирани 
напред 
реверзибилни 

Са сешивпм 
састављеним пд 
клизних 
сегмената 

Нпви 
мултинаменски 

Ппрема за 
прављеое 
раствпра 
 

Распрщиваши 
снега 

Ппдтрупни у 
свим правцима 

Са сешивпм пд 
шелика са 
вплфрам 
карбидним 
умецима 

Нулте брзине  
Ппрема за 
тешнпст 

Мпбилни 
кпнвејери 

Крилп/крилп 
плуг 

Са стппама и 
пдскпшним 
механизмпм 

Са инверзним 
киппваоем 

Утпвариваш са 
електрпнскпм 
ппремпм за 
мереое тежине 
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3. ПРГАНИЗАЦИЈА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ 
 
Какп би се безбеднпст свих ушесника у сапбраћају ппдигла на вищи нивп, ппгптпвп тамп где је 
фреквентнпст сапбраћаја велика, пдржаваое путева зими неппхпднп је прганизпвати такп да је 
пптребнп щтп маое пгранишеое брзине впжое и застпја на путевима. Нагли ппраст сапбраћаја, 
мпдернизација путева и све већи прпхтеви ушесника у сапбраћају, захтевају да се пдржаваое 
зими прганизује такп, да је пптребнп щтп маое пгранишеое брзине впжое и застпја на 
путевима. Ппред екпнпмских, ппстпје и хумани разлпзи кпји захтевају  пдржаваое и пних путева 
на кпјима је интезитет сапбраћаја маои тпкпм зиме. Пви захтеви намећу ппслпве за шије 
пбављаое су пптребни ппсебна пдгпвпрнпст и наппр и кпји имају следеће специфишнпсти: 
 

 Рад се пбавља при ниским температурама  

 Пбавља се пнда када је прпхпднпст путева најтежа и када ппстпји живптна ппаснпст 
услед клизавих кплпвпза 

 Пбавља се углавнпм нпћу щтп представља тещкпћу збпг смаоеоа видљивпсти 

 Ппстпје пптребе за истпвременим дејствпм на целпј путнпј мрежи 

 Птежан смещтај впзила и пруђа за рад кап и оихпвп пдржаваое у зимским услпвима 

 Ппремаое и складищтеое материјала за ппсипаое неппхпднп je пре ппшетка сезпне  

 Ускладищтеое материјала за ппсипаое ствара тещкпће, нарпшитп при утпвару и 
истпвару 

 Птежан рад радника у неппвпљним временским услпвима 
 
Услед мнпгих тещкпћа, избпр пптималне и функципналне прганизације зимскпг пдржаваоа је 
слпжен задатак за шије изврщеое је пптребнп увпђеое припритета услуге и степенпваоа 
задатака приправнпсти какп би се щтп раципналније искпристила распплпжива средства. 
 
За управљаое зимским пдржаваоем задуженп је Јавнп предузеће за кпмуналну 
инфраструктуру и услуге „Кикинда“, на путевима кпји су му ппверени. 
 

3.1. ИЗРАДА ПЛАНА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ 
 
Зимска служба пп правилу траје пд 15. нпвембра дп 31. марта. План рада Зимске службе 
саставља се на бази искустава и стешених сазнаоа прптеклих гпдина. Израђени план усклађује 
се са надлежним и заинтереспваним службама републике и града. План рада мпра да сашини и 
предузеће кпјем се ппвери пдржаваое путева у зимскпм перипду. Пн мпра да буде усклађен са 
пвим Планпм Зимске службе.  
 
Управљаое зимским пдржаваоем пбавља администрација у шијпј је надлежнпсти путна мрежа. 
План Зимске службе треба да садржи ппдатке: 
 

 Kарту путне мреже са назнашеним припритетима изврщеоа радпва на путним  
              правцима; 

 Oперативни план људства, механизације и редпследа радпва; 

 Шематски приказ планиранпг зимскпг пдржаваоа на нивпу прганизације за  
               пдржаваое; 

 Шематски приказ система прикупљаоа ппдатака и инфпрмација п прпхпднпсти  
               путева; 

 Шематски приказ система прикупљаоа ппдатака и инфпрмација п прпхпднпсти  
путева и временскпј прпгнпзи.  
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3.2  СТЕПЕН ПРИПРАВНПСТИ 
 
У циљу екпнпмишнијег ангажпваоа распплпживих капацитета и у зависнпсти пд временских 
услпва и метепрплпщке прпгнпзе, рукпвпдилац Зимске службе инвеститпра пдређује степен 
приправнпсти ( Ангажпванпсти ) средстава рада и људства. 
 

„КУЋНА ПРИПРАВНПСТ“ 
 
је пбавезујућа за прганизацију кпјпј је ппверен ппсап пдржаваоа путева у зимскпм перипду. 
Кућна приправнпст се увпди на пснпву налпга ЈП „Кикинда“ кап припремни степен ради 
евентуалнпг увпђеоа степена приправнпсти или ппјашаоа већ ангажпванпг степена дежурства. 
Радницима и впзашима кпји су у кућнпј приправнпсти ( Оихпв брпј пдређује рукпвпдилац 
Зимске службе инвеститпра свпјим налпгпм ), плаћа се 10 пдстп пд укупне цене дежурства, с 
тим да имају пбавезу да се у рпку пд 2 сата пд ппзива јаве на раднп местп. 
 

НУЛТИ СТЕПЕН ПРИПРАВНПСТИ 

РБ Механизација и радна снага Брпј у смени 
Брпј смена 

Радним данпм 
Викендпм и 
празницима 

1. 
Технишар-дежурни у пункту са путнишким 
впзилпм 

1 1 2 

2. 

Впзилп са впзашем за превпз радника и 
маое кплишине материјала ( за активнпст 
пвпг впзила и впзаша плаћа се самп 
ефективан рад ) 

1 1 2 

3. 
Камипн са впзашем, плугпм и ппсипашем за 
кпје се плаћа самп ефективан рад 

2 1 2 

 

Нулти степен приправнпсти на пдржаваоу сапбраћајница у зимскпм перипду, налпзима увпди 
пвлащћенп лице ЈП „Кикинда“, када се прпгнпзира маои брпј дана са температурпм пкп 0 °С, уз 
евентуални пад температуре тпкпм нпћи. Путарскп впзилп кпристи се за пбилазак ( У свакпј 
смени најмаое једнпм ) и ппсипа се сп на надвпжоацима и семафпрским раскрсницама. 
 
У нултпм степену дежурства, предвиђа се минимум један превентивни пбилазак свих 
сапбраћајница кпје су пбухваћене планпм Зимске службе и у слушају прпцене рукпвпдипца п 
мпгућпј или неппхпднпј интервенцији, приступа се мпбилизацији средстава и људства. Снег и 
лед пптребнп је уклпнити најкасније за 1 сат, а за 2 сата пд дпбијаоа налпга инвеститпра, акп 
претхпднп није бип уведен ни један степен дежурства.  
 
Ппсле ппшетнпг, нултпг степена приправнпсти, примена вищег степена увпди се у зависнпсти пд 
временских услпва. Временске услпве непрекиднп прати рукпвпдилац и надзпрни прган Зимске 
службе предузећа задуженпг за пдржаваое путева у зимским услпвима и путем грађевинскпг 
дневника и налпга издаје наређеое за примену вищег, пднпснп нижег степена приправнпсти.  
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I СТЕПЕН ПРИПРАВНПСТИ  

 

РБ Механизација и радна снага Брпј у смени 

Брпј смена 

Радним данпм 
Викенд и 
празник 

1. 
Технишар - дежурни у пункту са путнишким 
впзилпм 

1 2 3 

2. 
Впзилп са впзашем за превпз радника и маое 
кплишине материјала ( За активнпст пвпг впзила 
и впзаша плаћа се самп ефективан рад ) 

1 2 3 

3. 
Камипн са нпжем за стругаое, ппсипашем и 
впзашем 

3 2 3 

4. Радник путар 3 2 3 

 
У I степену дежурства предвиђена су минимум два превентивна пбиласка свих сапбраћајница 
кпје су пбухваћене Планпм рада Зимске службе. У слушају указане пптребе, приступа се 
интервенцији пдмах, а акп је ситуација на путевима таква да механизација и људствп нису у 
стаоу да пбезбеде пптрeбну прпхпднпст, рукпвпдилац Зимске службе пбавезан је да дппуни 
смену, тј. уведе II степен приправнпсти. П предузетим мерама се пдмах пп упшаваоу указане 
пптребе пбавещтава рукпвпдилац Зимске службе инвеститпра. 
 

II СТЕПЕН ПРИПРАВНПСТИ  
 

РБ Механизација и радна снага Брпј у смени 
             Брпј смена 

Рад. днпм Вик.и празник 

1. 
Технишар, дежурни у пункту са путнишким 
впзилпм. 

1 2 3 

2. 

Впзилп са впзашем за превпз радника и маое 
кплишине материјала ( За активнпст пвпг 
впзила и впзаша   плаћа се  самп ефективан 
рад ) 

1 2 3 

3. 
Камипн са нпжем за стругаое, ппсипашем и 
впзашем  

2 2 3 

4. 
Мащина са рукпвапцем за пптребе шищћеоа 
градских сапбраћајница ( Пп пптреби пбавља 
и утпвар спли ) 

1 2 3 

5. 
Грејдер са рукпвапцем (самп пп налпгу 
надзпрнпг пргана) 

1 2 3 

6. Радник путар 4 2 3 

 

На пснпву ппдатака дпбијених пбиласкпм и прегледпм на сампм терену, кпји се пбавља 
најмаое два пута у тпку једне смене, кап и упшаваое већих временских неппгпда, нанпса снега, 
ствараоа леда, пдређује се неппхпднпст увпђеоа II степена дежурства кпји ппдразумева већи 
брпја људи и механизације. Људствп кпје дежура мпра бити квалификпванп, а механизација 
исправна. У слушају указане пптребе, приступа се интервенцији пдмах. Акп је ситуација на 
путевима таква да механизација и људствп нису у стаоу да пбезбеде пптребну прпхпднпст, 
рукпвпдилац Зимске службе пбавезан је да п тпме, пдмах пп упшаваоу таквпг стаоа, пбавести 
рукпвпдипца Зимске службе инвеститпра и надлежна министарства. Рукпвпдилац Зимске 
службе инвеститпра мпже налпжити прпмену врста мащина и механизације у тпку трајаоа 
некпг пд степена приправнпсти, зависнп пд врсте падавина и стаоа на путевима, а све у сврху 
раципналнијег и ефикаснијег рада. 
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III СТЕПЕН ПРИПРАВНПСТИ 
 
Ангажује се 100 пдстп људства и механизације у пункту. 
 

р.б.          Механизација и радна снага Брпј у смени              Брпј смена 

Радним данпм Викенд и 
празник 

1. Технишар са путнишким впзилпм 1 2 3 

2. 

Впзилп са впзашем за превпз радника и маое 
кплишине материјала (за активнпст пвпг 
впзила и впзаша плаћа се самп ефективан 
рад) 

1 2 3 

3. 
Камипн и  зглпбна мащина са нпжем за 
стругаое, ппсипашем и впзашем ( пп пптреби 
пбавља се утпвар спли) 

2 2 3 

4. 
Камипн са впзашем, нпжем за стругаое и 
ппсипашем  

2 2 3 

5. 
Грејдер са рукпвапцем (увпди се у рад самп 
пп налпгу надзпрнпг пргана) 

1 2 3 

6. Радник путар 5 2 3 

 
3.3  ВАНРЕДНП СТАОЕ 
 

Ванредна стаоа се пбишнп прпглащавају у време прирпдних неппгпда. 
Ванреднп стаое на путевима настаје када се јаве елементарне неппгпде ( Јак 

снег и ветар, ледена кища, енпрмнп ниске температуре и др. ). У тим 
услпвима, механизација предвиђена пвим Планпм неће бити у стаоу да 
пбезбеди планирану прпхпднпст путева, па се ангажује дпдатна 

механизација предузећа за путеве. Акп и тп није дпвпљнп, пнда се, на 
пснпву прпписа кпји регулищу ппступаоа кпд елементарних неппгпда, 

мпбилище механизација кпју ппседују лпкална специјализпвана предузећа.  
 
Захтев за пбуставу сапбраћаја пптписује пдгпвпрни извпђаш радпва и щаље щтабу Зимске 
службе и ЈП „Кикинда“. Захтев мпра да садржи пбразлпжеое и лпкацију за паркираое 
заустављених впзила. 
 
 
 

3.4 ППСТУПАОЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ НА ПСНПВУ РАСППЛПЖИВИХ 
ИНФПРМАЦИЈА 
 
Кпмуникација се налази пдмах иза инфпрмација кап кљушни алат за дпбрп фунскипнисаое 
Зимске службе. Сазнаое да ће се временски услпви прпменити, представља критишну 
инфпрмацију. Следећи кпрак је пренпщеое пвих инфпрмација целпкупнпм пспбљу. 
 
Акп ппппдневни извещтаји најављују мпгућнпст снега у тпку нпћи, пптребнп је пбавезнп 
припремити неппхпдну ппрему такп щтп ће се закашити плугпви и ппсипаши пре краја раднпг 
дана. Акп је неппхпднп, пдређени деп ангажпваних радника треба да пстане на ппслу, какп би 
се щтп бпље припремили за прпгнпзиране временске неппгпде. 
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Укпликп је у временскпј прпгнпзи најављен снег тпкпм нпћи, раднике треба ппслати кућама да 
се пдмпре, али им нагласити да буду у приправнпсти и пшекују ппзив у слушају већих падавина. 
 
 
 
Са путнпм патрплпм, Пплицијскпм управпм, лпкалнпм сампуправпм, Хитнпм службпм и свим 
знашајним институцијама, пптребнп је усппставити везу и, ппред јавнпсти, редпвнп их 
извещтавати п невремену кпје се развија каснп нпћу. Пд велике важнпсти је да се именује 
пдгпвпрна пспба за алармираое свих кпји раде на зимскпм пдржаваоу акп и када се јави 
пптреба. 

 
Температура ппврщине кплпвпза има већи ефекат на фпрмираое леда негп температура 
ваздуха. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дневне температуре ппврщине кплпвпза мпгу да буду знашајнп вище пд температура ваздуха, 
дпк нпћу мпгу брзп ппасти збпг радиаципнпг хлађеоа. 
 
Ппщтп температуре ппврщине кплпвпза варирају збпг радијације, а не збпг директне суншане 
светлпсти, ппкриваш кпји фпрмирају пблаци нема ефекта. ( Облаци хватају тпплпту и затп 
имају ефекта на радијацијскп хлађеое кплпвпза. ) 
 
Ппшеткпм сезпне тпплпта се задржава у земљи и загрева ппврщину кплпвпза, такп да оегпва 
температура мпже да пстане изнад ташке мржоеоа, шак и када су температуре ваздуха исппд 
ташке мржоеоа. 
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Крајем сезпне мраз у земљи ће пхладити ппврщину кплпвпза такп да оегпва температура 
мпже да пстане исппд ташке мржоеоа, шак и акп је температура ваздуха изнад нуле. У пваквпј 
ситуацији тппап влажан ваздух кпји се креће пп кплпвпзу мпже да се кпндензује и ствпри мраз. 
 

 
3.5  МПГУЋИ СЦЕНАРИП 
 

Сценарип 1 
 
Температура ппврщине кплпвпза: близу -1 °C ( 30 °F ) 
Падавине: снег, ледена кища или кища кпја се леди 
Ппврщина пута: мпкра 
 
Акп је снег или ледена кища, ппсути 140 kg спли пп килпметру пута са две сапбраћајне траке.  
 
У слушају да снег или ледена кища наставе да падају и да се акумулирају, у истп време шистити 
плугпм и ппсипати сп. 
 
Укпликп пада кища кпја се леди, ппсути 56 kg спли пп килпметру са две сапбраћајне траке. 
 
Акп кища настави да се леди ппнпвп нанети сп у истпм пднпсу. 
 
Сценарип 2 
 
Температура ппврщине кплпвпза: исппд -1 °C ( 30 °F ) или ппада 
Падавине: снег, ледена кища или кища кпја се леди 
Ппврщина пута: мпкра или лепљива 
 
Нанети пд 85 дп 226 kg спли пп килпметру пута са две сапбраћајне траке  у зависнпсти пд 
степена ствараоа акумулације.  
 

Укпликп снег даље настави да пада и ствара снежни ппкриваш, шистити плугпм и ппнпвити 
нанпщеое спли. 
 

Акп пада кища кпја се леди, ппсути пд 56 дп 113 kg спли пп килпметру пута са две сапбраћајне 
траке. 
 
Сценарип 3 
 
Температура: исппд -6 °C ( 20 °F ) 
Падавине: сув снег 
Ппврщина пута: сува 
 

Пшистити плугпм щтп пре. Не нанпсити сп. Наставити са шищћеоем плугпм и патрплирати да се 
прпвери да нема мпкрих, сабијених или ледених ташака; третирати те ледене ташке са великим 
нанпсима спли. 
 
Сценарип 4 
 

Температура ппврщине кплпвпза: исппд -6 °C ( 20 °F ) 
Падавине: снег, ледена кища или кища кпја се леди 
Ппврщина пута: мпкра 
 

Ппсути пд 170 дп 226 kg спли пп килпметру пута са две сапбраћајне  траке, кап щтп се захтева.  
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Акп снег или ледена кища наставе да падају и ствпре ппкриваш, у истп време шистити плугпм и 
ппсипати сп. 
 

Укпликп температура ппшне да расте, ппсути пд 141 дп 170 kg спли пп килпметру пута са две 
сапбраћајне траке. Сашекати да сп делује пре негп щтп се ппшне са шищћеоем плугпм. 
 

 
Наставити дпк се не дпбије безбедан кплпвпз. 
 
Сценарип 5 
 
Температура ппврщине кплпвпза: исппд -12 °C ( 10 °F ) 
Падавине: снег или кища кпја се леди 
Ппврщина пута: снежни ппкриваш пд набијенпг снега или леда 
 

Ппсути 226 kg спли пп килпметру пута са две сапбраћајне траке или пд 425 дп 566 kg 
абразива ппмещанпг са спљу пп килпметру пута са две сапбраћајне траке. 
 

Када снег или лед ппстане растресит или лапав, пшистити плугпм. 
 

Ппнпвите нанпщеое и шищћеое плугпм пп пптреби. 
 

3.6  ПБАВЕЗЕ ПРЕДУЗЕЋА KOJEM ЈЕ ППВЕРЕНП ПДРЖАВАОЕ ПУТЕВА У 
ЗИМСКИМ УСЛПВИМА 
 
Предузеће кпјем је ппверенп пдржаваое путева у зимским услпвима дужнп је да сашини 
детаљније пперативне планпве Зимске службе за мрежу путева кпју пдржава, ппщтујући све 
ппставке пвпг Пперативнпг плана рада зимске службе. Тп ппдразумева расппред пдређенпг 
брпја мащина и радника на пункту, кап и време ангажпваоа. ЈП “Кикинда“ пратиће ушинак 
прекп надзпрне службе и пбављати пбрашун према стварнп изведеним кплишинама радпва. 
Наплаћује се дежурствп и ефективни рад људства и мащина. 
 
У зависнпсти пд временских прилика, а у складу са пвим Планпм, пдређиваће се ангажпванпст 
мащина и људства. 
 
Пбавеза надзпрне службе и рукпвпдства предузећа је да се са свим елементима пвпг Плана 
уппзнају надлежне службе: Сапбраћајна пплиција, лпкална сампуправа и јавнпст. На депницама 
путева где шещће дплази дп застпја впзила, ( Збпг великих падавина и јаких ветрпва ) пбављаће 
се прганизпванп привремене пбуставе сапбраћаја. На тај нашин мпћи ће да се избегну  
некпнтрплисани застпји, а путарска механизација ће ефикасније пбавити шищћеое снега и 
ппсипаое кплпвпза. Места на кпјима ће се привременп заустављати впзила мпрају се унапред 
утврдити у дпгпвпру са сапбраћајнпм пплицијпм.  
 

У слушају када су велике падавине и наглп ствараое леда на кплпвпзу реагује се на следећи 
нашин:  

На кплпвпзима са једнпстраним падпм у првпм прплазу најпре се шисти и ппсипа индустријскпм 
спљу вища страна, а на кплпвпзима са двпстраним падпм тп се шини пп средини пута. Пдмах пп 
уклаоаоу снега са кплпвпза врщи се ппсипаое индустријске спли да би се спрешилп 
фпрмираое или птппип ледени ппкриваш.  Хемијски натријум-хлприд ( СП ) тппи лед и снег дп 
температуре пд –10 °С. Међутим, за температуре исппд –10 °С, кплишина спли је тпликп велика 
да је неекпнпмишна оена примена ( Нити екплпщки пправдана ). У циљу ущтеде спли, сппредне 
путеве треба ппсипати са мещавинпм пщтрпг песка и спли у пднпсу  1 : 2.   
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Налпзи щтаба и ЈП „Кикинда“ пбавезујући су за предузећа кпјима је ппверенп пдржаваое 
путева у зимским услпвима.  
 
Штаб предузећа за пдржаваое путева дужан је да непрекиднп сарађује са сапбраћајнпм 
пплицијпм и да п свим планпвима везаним за пбуставу сапбраћаја, кап и птвараое депнице за 
сапбраћај пбавесте надлежне и јавнпст. 
 
ЈП „Кикинда“ ће у сарадои са Министарствпм унутращоих ппслпве Србије - Управпм 
сапбраћајне пплиције, кпнтрплисати степен припремљенпсти екипа Зимске службе, прихватити 
сугестије са  
 
оихпве стране и кппрдинирати активнпсти. Пвп је нарпшитп важнп у ситуацијама пбуставе и 
застпја сапбраћаја на депницама ппдлпжним завејаваоу када је неппхпднп спрпвпдити 
стриктну  
 
 
кпнтрплу квалитета пнеуматика на тещким теретним впзилима кпја су нашещће узрпк 
прпклизаваоа впзила и блпкаде сапбраћаја. 
 

 
3.7 КАДРПВСКА СТРУКТУРА  
 

РБ Струшна спрема и зваое  на истим или слишним ппслпвима 
Минимални брпј 

заппслених 

1. 
Виспка струшна спрема, грађевинска струка, смер за путеве и 
нискпградоу,  дипл. грађ. инж., лишна лиценца пд 410 дп 415 

1 

2. 
Грађевинска струка, средоа струшна спрема, грађевински 
технишар  

2 

3. Впзаш, рукпвалац грађевинских мащина  4 

4. Впзаш „Ц“ категприје 8 

5. КВ радник 4 

6. НК радник 8 

 
 

3.8  ПРЕДВИЂЕНЕ КПЛИЧИНЕ СПЛИ, КАМЕНЕ РИЗЛЕ, ПЕСКА 
 
Накпн пптписиваоа угпвпра, предузеће кпјем се ппверава пдржаваое путева у зимским 
услпвима склапа угпвпр са надлежним метепрплпщким предузећем, пд кпјег дпбија месешне, 
недељне и дневне извещтаје временских прилика, температуре, кап и прпгнпзиране врсте и 
кплишине падавина. 
 
Пп пптписиваоу угпвпра, предузеће кпјем се ппверава пдржаваое путева у зимслким услпвима 
пбезбеђује: 150 тпна спли, 20 m3 камене дрпбине пд 0 дп 30 mm и 10 m3 песка. 
 
Ушинак ппсипаоа спли на путевима:  
• Знашајнп утише на смаоеое брпја сапбраћајних незгпда тпкпм прелазнпг перипда ( пктпбар-
нпвембар и март-април ), 
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• Смаоује брпј ппасних ппвреда у мнпгп већпј мери пд брпја лакщих ппвреда, 
• Смаоује брпј ппасних ппвреда тпкпм дана, мнпгп вище негп тпкпм вешери/мрака, 
• Има пгрпман утицај на смаоеое брпја сапбраћајних незгпда тамп где је пгранишеое брзине 
веће пд 50 km/h, 
• Смаоује брпј сапбраћајних незгпда мнпгп вище на путевима са лпщпм хпризпнталнпм 
гепметријпм, негп на путевима са дпбрпм хпризпнталнпм гепметријпм. 
 
Пднпс између температуре и кплишине птппљенпг леда дејствпм путне спли 
 
СПНА ЧИОЕНИЦА :  
Билп кпја кплишина: Не ппстпји ппщте прихваћени стандард за кплишину примене путне спли. 
У зависнпсти пд лпкалних услпва и пплитике ппслпваоа, ппсег примене путне спли мпже 
варирати између 50 и 500 kg/km пута са две сапбраћајне траке. 
 
 
На асфалтбетпнским путевима ван насељенпг места кпристити мещавина спли и ризле у 
разлишитим пднпсима ( Пд 1:1 дп 1:5 ) или самп ризла, пп пдлуци надзпрнпг пргана. 
 
Упптреба шисте спли кпристи се пп пдлуци надзпрнпг пргана.  
 
Мпгу да ппстпје алтернативе, али пне пбишнп вище кпщтају, захтевају ппсебну пажоу тпкпм 
рукпваоа и ефикасне су самп ппд пдређеним временским услпвима. Путна сп је јпщ увек 
најппузданија дпступна хемикалија за уклаоаое леда. 
 
Пбавеза предузећа је да се исппрушена сп ускладищти у затвпрене хангаре или исппд 
надстрещница какп би се спрешип губитак збпг птапаоа и угрпжаваоа живптне средине у 
пкружеоу. 
 
Набављене кплишине спли нису кпнашне и у слушају пптребе дпдатнп се нарушује. 
 
Имајући у виду примеоене принципе прганизације Зимске службе - припритети, раципналнп 
кприщћеое механизације, кплишине спли – не мпгу увек бити испуоене све пдредбе Закпна п 
пснпвама безбеднпсти сапбраћаја на путевима и Закпна п путевима, када је у питаоу стаое на 
кплпвпзима. 
 
Предвиђени брпј мащина и кплишина спли за ппсипаое не мпгу у пптпунпсти пбезбедити 
ефикаснп уклаоаое снега, па се пшекује да га ппвременп на кплпвпзу буде у танкпм слпју, а 
мпгући су и краћи застпји сапбраћаја. У тим услпвима, уз пгранишеое брзине кретаоа впзила и 
пптпуну примену прпписане зимске ппреме ушесника у сапбраћају, мпгуће је пдвијаое 
безбеднпг сапбраћаја. 
 
На хпризпнталним депницама пута снег се мпже задржавати на кплпвпзу у танкпм слпју. Накпн 
престанка падавина, пут ће бити пптпунп пшищћен пд снега. 
 
Наппмена: 
Рашуна се да је прпхпднпст псигурана ( Мпгућа ), акп висина снега на кплпвпзу I припритета не 
прелази пд 5 дп 7 центиметара, а на другим кплпвпзима пд 15 дп 20 цм. У таквим услпвима 
мпгућ је усппрени прпмет впзила и уз упптребу зимске ппреме. 
Прпхпднпст пещашких и бициклистишких стаза не псигурава се пвим стандардима пдржаваоа. 
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3.9   КАДРПВИ 
 
У циљу успещнијег пдржаваоа путева и реализације плана Зимске службе, Ппщтинскп веће 
ппщтине Кикинда дпнпси рещеое п пбразпваоу ШТАБА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ.  
 
Штаб Зимске службе шине следећи шланпви: 
 

1. Рукпвпдилац щтаба - пспба кпју именује Ппщтинскп веће Кикинда 
2. Заменик рукпвпдипца щтаба - директпр ЈП „Кикинда“ или пспба кпју пн именује   
 

Чланпви Штаба Зимске службе: 
 

1. Нашелник сапбраћајне пплиције Пплицијске управе ( ПУ ) Кикинда 
2. Рукпвпдилац Пдељеоа за ванредне ситуације ПУ Кикинда   
3. Инспекцијска служба лпкалне сампуправе, сапбраћајни инспектпр 
4. Шеф инспекцијске службе Ппщтинске управе Кикинда 
5. Представник Месних заједница ( МЗ ) Кикинде 
6. Директпр извпђаша радпва Зимске службе 
7. Рукпвпдилац Зимске службе ЈП „Kикинда“ 

 
Све шланпве Штаба Зимске службе именује Ппщтинскп веће ппщтине Кикинда. 
 
Пснпвни задатак Штаба Зимске службе је да кппрдинира и усклађује рад на реализацији 
Плана Зимске службе. Пспбље Штаба има следеће пбавезе: 
 

- Да тпкпм ванредних временских прилика и елементарних неппгпда пбавља пбилазак и 
изда налпг за интервенцију 

- Кпнтрплище рад рукпвпдипца Зимске службе инвеститпра и извпђаша радпва 
 

- Пдпбрава измену Плана Зимске службе 
- Кпнтактира са надређеним прганима Скупщтине ппщтине Кикинда (СП КИ), ппкрајине и 

републике 
- Предлаже  надлежним прганима СП Кикинда увпђеое ванреднпг стаоа 

 
 

3.10  ДУЖНПСТИ И ПДГПВПРНПСТИ РАДНИКА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ 
 
Радници Зимске службе дужни су да пдржавају путеве такп да се на оима мпже безбеднп 
пдвијати сапбраћај, са ппсебним мерама пбезбеђеоа.  
 
За неблагпвременп предузимаое мера и пбавеза предвиђених Закпнпм п јавним путевима, на 
предлпг рукпвпдипца Зимске службе инвеститпра, а на пснпву лишних и запажаоа сапбраћајне 
пплиције, ппщтински сапбраћајни инспектпр дужан је да ппступи у складу са свпјпм 
надлежнпщћу. Тп знаши да се ппред казнених мера приписује и пдгпвoрнпст за щтету кпју су 
збпг прппуста имали сами впзаши, кприсници пута. 
 
Сви радници Зимске службе дужни су да ппщтују: 
 
Сапбраћајне прпписе и прпписе защтите на раду; да кпристе светлпсну и другу  сигнализацију; 
ппщтују преппрушенп пптерећеое и брзине за прикљушне мащине и ппрему; да буду 
снабдевени исправнпм зимскпм ппремпм. 
 



ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ                                                                                                                     

  - 27 -  

 
 

 
Впзаши механизације Зимске службе мпрају да имају на уму да немају никакве привилегије у 
пднпсу на друге ушеснике у сапбраћају. Све препреке ппред кплпвпза мпрају да буду јаснп 
истакнуте ( Пфарбаним мпткама ). 

Ппсебнп је пптребнп да се пбрати пажоа на принудне успприваше брзине „ЛЕЖЕЋЕ 
ППЛИЦАЈЦЕ“ ( Кпји су пбележени вертикалнпм сигнализацијпм ), какп се услед уклаоаоа 
снегa не би пщтетили нпжем. 

 

3.11  КПНТРПЛА РАДПВА 
 
ЈП „Кикинда“ путем именпванпг рукпвпдипца Зимске службе и надзпрнпг пргана увпди Нулти 
степен приправнпсти, даје сагласнпст на увпђеое вищег степена приправнпсти или укида 
претхпднп уведен степен приправнпсти и пбавља: 
 

1. Кпнтрплу свих радпва и материјала 
2. Уппзправа извпђаша на све недпстатке 
3. Пбуставља рад кпји није у сагласнпсти са нпрмама и закпнпм и др. 

 
 
 

3.12  ПСНПВНА ДПКУМЕНТАЦИЈА 
 

Грађевински дневник представља пснпвни дпкумент кпји садржи:  
 

 Датум и щифру ппсла  

 Ппис дневних активнпсти, време изласка и време ппвратка екипа са терена 

 Име щефа Зимске службе и дежурнпг на пункту 

 Брпј и тип екипа, брпј и тип ппреме 

 Време и температуру ваздуха и ппврщине кплпвпза, кап и време мереоа 
 
Пбавезнп мерити и уписивати ппдатке кпд свакпг пбиласка и сашиоавати дпкумента: 
 

 Пптврду п приспећу или исппруци свих материјала 

 Извещтај п прпблемима или пптенцијалним прпблемима кпји се јављају приликпм 
извпђеоа радпва 

 Приказе разгпвпра или наредби датих пд инвеститпра 

 Извещтај п резултатима лабпратпријских испитиваоа 

 Наредбе п затвараоу путева 

 Цртеже и скице 

 Путни налпг, тахпграф 

 Дневни утрпщак идустријске спли (дпставља се свакпдневнп инвеститпру) 

 Преписке и наредбе 
 

3.13  САПБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА У ТПКУ ЗИМСКПГ ПЕРИПДА 
 

Спбраћајна сигнализација се кпристи кап превентива, пбавещтеое или  забрана. 
 

Служба за пдржаваое кплпвпза у зимским услпвима мпра да има дпвпљну кплишину свих 
сапбраћајних знакпва кпји се ппстављају у тпку зиме. Сапбраћајни знакпви се ппстављају на  
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местима где је тп неппхпднп или кап привременп рещеое дп кпнашнпг псппспбљаваоа 
пдређене депнице пута. П свему се редпвнп дпставља пптребна дпкументација и тражи 
пдпбреое за оихпвп ппстављаое или уклаоаое. Све активнпсти предузете из пве делатнпсти 
мпрају да се уписују у грађевински дневник. 

Мпгући сапбраћајни знакпви кпји се кпристе у тпку рада Зимске службе су: 

 Знакпви ппаснпсти; I-11, I-12, I-5, I-5.1, I-5.2, I-19, и други, 

 Знакпви изришних наредби; II-3, II-10, II-10.1, II-30, II-39, и други, 

 Знакпви пбавещтеоа; пп указанпј пптреби, 

 Дппунске табле; IVВ-7, IVВ-3, IV-2, и друге, 

 Смерпказни стубићи, табле за усмераваое. 
 
 

3.14 ЛПКАЦИЈЕ ЗА ППСТАВЉАОЕ СНЕГПБРАНА 
 
Снегпбрани се стављају на места где дплази дп сталних снежних замета, да би се спрешип јпщ 
већи нанпс снега и сметпва кпји би пнемпгућили пдгуриваое снега са плужним средствима. 
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4. ПДНПСИ СА ЈАВНПШЋУ 
 

4.1  ПДНПСИ СА ЈАВНПШЋУ 
 
Пднпси са јавнпщћу имају знашајну улпгу у прганизпваоу и раду Зимске службе шији је пснпвни 
задатак да инфпрмище грађане п свим активнпстима кпје се спрпвпде на теритприји ппщтине 
Кикинда.  

Ппщтинскп веће ппщтине Кикинда и  ЈП „Кикинда“, кпјем је ппверен рад на пдржаваоу путева у 
тпку зиме, мпрају путем лпкалних медија на јасан и кпнцизан нашин да инфпрмищу јавнпст п 
планпвима, прпграмима и тренутним активнпстима, и пбавезнп да дају име, адресу и 
телефпнски брпј пспбе задужене за пднпсе са јавнпщћу. 
 
Кпнференције за щтампу, у слушају оихпве пптребе, прганизује Ппщтинскп веће ппщтине 
Кикинда. 
 
Дежурна служба предузећа, кпјпј је ппверен ппсап пдржаваоа путева у зимским услпвима, 
дужна је да впди Коигу дежурстава Зимске службе у кпјпј се пбавезнп мпрају уписивати 
следећи ппдаци: 
 

- Ташнп време када је дпбијен усмени или писмени налпг 
- Ппис свакпг путнпг правца у мпменту пријема извещтаја  
- Име пспбе кпја је предала извещтај са путнпг правца 

 
Извещтаји кпји се дпбијају са путних праваца дпстављају се ЈП „Кикинда“ кпје јединп има 
надлежнпст да путем Службе за пднпсе са јавнпщћу даје извещтаје п стаоу на путевима. 
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Стаое на путевима пдређује се изразима и терминима, на пример: 
 

- Кплпвпзи суви, сапбраћај се пдвија нпрмалнп, 
- Кплпвпзи су делимишнп влажни, преппрушује се ппрезна впжоа, 
- Кплпвпзи су влажни, сапбраћај се пдвија птежанп, 
- На путу снег дп 5 cm, сапбраћај се пдвија птежанп, кплпвпз клизав, 
- На путу снег 5-10 cm, сапбраћај јакп птежан за путнишка впзила, 
- На путу снег прекп 30 cm, сапбраћај у прекиду, 
- На путу местимишан лед, сапбраћај се пдвија птежанп збпг ппледице, 
- На путу густа магла, сапбраћај птежан збпг слабе видљивпсти. 

 
Ппред наведених ппдатака, у извещтају треба навести акп је сапбраћај птежан или у прекиду, 
какве су мере предузете и дп кпг времена се мпже пшекивати птклаоаое наведених сметои. 
 
Пбавещтеоа п стаоу на путевима предузеће дпставља дежурним пспбама у ЈП „Кикинда“, 
надлежним инспекцијама и Аутп-мптп савезу Србије ( АМСС ), а даваће се и свим медијима- 
щтампи, радију, телевизији, кап и привредним прганизацијама, друщтвенп-пплитишким 
прганизацијама и физишким лицима, на оихпв захтев. 
 
Јавнп предузеће за кпмуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ ће пре ппшетка рада Зимске 
службе, путем АМСС и медија, дати инфпрмације п нашину прганизпваоа и пбавещтаваоа п 
стаоу прпхпднпсти на путевима у Србији у тпку зимскпг перипда. Кап прилпг, дпставиће се 
брпјеви телефпна свих пвлащћених ппјединаца и предузећа, кап и служби у ЈП „Кикинда“ 
пдгпвпрних за пдржаваое путева у зимскпм перипду. 
 
Мпбилна телефпнија пмпгућава ппуздану везу са свакпм јединицпм у укупнпм систему Зимске 
службе. Сви радници ангажпвани на ппслпвима Зимске службе, укљушујући и пднпсе са 
јавнпщћу, дужни су да буду дпступни путем мпбилних телефпна 24 шаса. 
 

4.2 ПБАВЕШТАВАОЕ П СТАОУ НА ПУТЕВИМА 
 
У циљу пбавещтаваоа јавнпсти п стаоу на путевима, рукпвпдипци смене на пункту дпстављају 
ппдатке п стаоу на путевима дежурнпј служби ЈП „Кикинда“ путем е-мејла: 
milan.gasic@jpkikinda.rs , телефпнпм на брпј 062/ 885- 21- 20 или лишнп пд 5:45 дп 6:00 шаспва, 
а ппппдне пд 18:00 дп 18:15 сати свакпдневнп.  
 
У слушају интензивних падавина, ледених кища и других временских неприлика, извещтаји се 
щаљу пдмах пп састављаоу. 
 
Прикупљене  и  сређене  ппдатке  п стаоу на путевима са теритприје ппщтине Кикинда, 
дежурни референт у ЈП „Кикинда“ дпставља Пдељеоу за ванредне ситуације ПУ Кикинда на 
брпј телефпна: 0230/426-150; мпбилни  телефпн : 064/892-66-26;  е-маил: czoki@mup.gov.rs   
 
 

 
 
 
 
 
 

file://192.168.1.252/files/miroslav.kresoja/003%20ZIMSKA%20SLUZBA/milan.gasic@jpkikinda.rs
file://192.168.1.252/files/miroslav.kresoja/003%20ZIMSKA%20SLUZBA/czoki@mup.gov.rs
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5. ПРИЛПЗИ 
 
 
5.1. РЕШЕОЕ П ИМЕНПВАОУ РУКПВПДИПЦА, ЗАМЕНИКА РУКПВПДИПЦА И ЧЛАНПВА ШТАБА 
ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ 
 
5.2   ИЗЈАВА П ТРЕНУТНПМ СТАОУ ТЕХНИЧКИХ СРЕДСТАВА 
 
5.3.  ИЗЈАВА П ТЕХНИЧКПЈ КАЛИБРАЦИЈИ ЈЕДИНИЦА ППСИПАОА 
 
5.4.  ПДЛУКА П УВПЂЕОУ СТЕПЕНА ПРИПРАВНПСТИ 
 
5.5. ИЗВЕШТАЈ 
 
5.6. ТЕЛЕФПНСКИ ИМЕНИК ЧЛАНПВА ШТАБА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ  
 
5.7. ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ, РАСППДЕЛЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ ЗА ЗИМСКП ПДРЖАВАОЕ ГРАДА КИКИНДЕ 
 
5.8. ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ, РАСППДЕЛЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ ЗА ЗИМСКП ПДРЖАВАОЕ ППШТИНЕ 
КИКИНДА 
 
5.9. ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ 
 
 
 
 
Кикинда, август 2015. Гпдина 
 
 
   
                                                                                                             ___________________________ 

                            председник Павле Маркпв 
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Пбразац 5.1. 

ПРЕДУЗЕЋЕ ____________________________________________________ 

 

Датум: ____________ 

Брпј:    ____________ 

 

 

ПРЕДМЕТ: Изјава 

 

ПРЕДУЗЕЋЕ   ______________________________________ кап извпђаш радпва Зимске 

службе 

 

изјављује: 

 

 Впзила, мащине и ппрема, кпји су Планпм укљушени у ангажпваое Зимске службе, 

неће се упптребљавати за извпђеое радпва на другим путевима; 

 Складищта материјала за ппсипаое су пдвпјена; 

 Да су пбезбеђене дпвпљне кплишине ситнежи, кпје мпра бити дпвпљнп за шитаву 

зимску сезпну. Пбрашун упптребе радиће се месешнп; 

 Да  нема лпкација кпје би захтевале ппстављаое снегпбрана щтп је утврђенп на пснпву 

              искустава из претхпдних гпдина; 

 Да ће се превентивна ппсипаоа пгранишити на нужнп пптребна; 

 Сви радници у бази су уппзнати са Пперативним планпм рада Зимске службе. 

 

 

                                                                  Директпр 

                                                                                            ______________________________ 
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Пбразац  5.2. 

ПРЕДУЗЕЋЕ ____________________________________________________ 

 

 

 

Датум: ____________ 

Брпј:    ____________ 

 

 

ПРЕДМЕТ: Изјава п тренутнпм стаоу технишких средстава 

 

 

ПРЕДУЗЕЋЕ _________________________________________________________, кап извпђаш 

радпва Зимске службе, изјављује да су технишка средства за ангажпваое Зимске службе: 

 

 

�  теретна впзила - технишки исправна накпн направљенпг технишкпг прегледа; 

 

�  мащине - припремљене за сезпну са пптребним дпзвплама; 

 

�  ппрема - пбнпвљена инвестицијски и редпвнп - пбављен преглед. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Директпр 

                                                                              ______________________________ 
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Пбразац  5.3. 

 
ПРЕДУЗЕЋЕ ____________________________________________________ 

 

 

 

Датум: ____________ 

Брпј:    ____________ 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: Изјава п калибрацији јединица ппсипаоа 

 

 

 

 

 

ПРЕДУЗЕЋЕ _________________________________________________________, кап извпђаш 

рада Зимске службе, изјављује да је 100 пдстп јединица ппсипаоа калибрисанп кпд 

пвлащћенпг сервисера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Директпр 

                                                                                         ______________________________ 
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Пбразац 5.4. 

JАВНП ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КПМУНАЛНУ  
ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ  „КИКИНДА“ 
 
Брпј: 
Датум: 
 
 
На пснпву Плана рада Зимске службе за 2014./2015. гпдину, временске прпгнпзе и тренутне 
временске ситуације, ЈП „Кикинда“  дпнпси следећу 
 
 
 

П  Д  Л  У  К  У 
 
 

П УВПЂЕОУ СТЕПЕНА ПРИПРАВНПСТИ ( ДЕЖУРСТВА ) 
 
 
 

 
1. Дана __________________ увпди се ________ степен дежурства          пд   _________ 

шаспва у перипду 

дп_________________________________________________________________________ 

 

2. Пва пдлука ступа на снагу на дан оенпг дпнпщеоа и дпстављаоа ( факс апаратпм  или 

електрнскпм ппштпм ) извпђашу радпва Зимске службе.                    

 

 

 

 

 

 

 Рукпвпдилац Зимске службе                                                                Директпр JП „КИКИНДА“ 
 JП „КИКИНДА“                                                                                         
 
____________________________                                                     ____________________________ 
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Пбразац 5.5. 

Зимска служба 
Дана: 
Степен приправнпсти: 

ИЗВЕШТАЈ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ 
 
Ангажпванп впзила 

Р.бр. Тип и рег. пзнака брпј Смена I Смена II Смена III 

      

      

      

      

      

      

 
Ангажпванп мащина 

Р.бр. Тип брпј Смена I Смена II Смена III 

      

      

      

      

      

      
 

Радна снага 

Р.бр.  брпј Смена I Смена II Смена III 

 Рукпвпдилац Зимске службе     

 Дежурни технишар     

 Радник путар     

 Впзаш     

 Oстали     

 
Утрпщак матреијала 

Р.бр. Тип Јед.мере Смена I Смена II Смена III 

 СП     

 АГРЕГАТ     

 ПЕСАК     
 

Стаое на путевима: 
         писани извещтај 

 

 

 

 

 

 
Пвлащћенп лице извпђаша                                                                       Рукпвпдилац Зимске службе извпђаша:

                                                                                                             

                      
 

   _____________________                                ____________________________    
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Пбразац 5.6. 

ТЕЛЕФПНСКИ ИМЕНИК   

                                                                                                                    

ШТАБА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ ППШТИНЕ КИКИНДА 
 

Р.бр ИМЕ И ПРЕЗИМЕ функција 
МПБИЛНИ 
 ТЕЛЕФПН 

ТЕЛEФПН  
на раднпм месту 

1. Миливпј Лиоашки 
ПРЕДСЕДНИК  ШТАБА 
шлан Ппщтинскпг већа Кикинда 

064/896-81-64 0230/410-148 

2. Мирпслав Креспја 
ЗАМЕНИК  ПРЕДСЕДНИКА 
сарадник интерне кпнтрпле ЈП 
„Кикинда“ 

062 885 21 79 0230/421-512 л207 

3. Жељкп Ђурђев 
ЧЛАН  
кпмандир Сапбраћајне 
пплиције исппстава Кикинда 

064/892-66-10 
0230/439-562 
0230/439-544 

4. Драган Берић 
ЧЛАН  
рукпвпдилац Пдељеоа за 
ванредне ситуације Кикинда 

064/892-66-26 

 

0230/22-517 
 

5. Јелена Алексић 
ЧЛАН  
кпмунална инспектпрка 
Ппщтинске управе Кикинда 

064/896-80-70 
 

0230/410-148 
 

6. Мипдраг Кузманпв 
ЧЛАН  
сапбраћајни инспектпр 
Ппщтинске управе Кикинда 

064/896-81-56 
 

0230/410-154 
 

7. Павле Ппппвић 
ЧЛАН 
кпмунална инспектпрка 
Ппщтинске управе Кикинда 

064/896-81-57 
 

0230/410 - 156 
 

8. Гпран Думитрпв 
ЧЛАН  
председник МЗ Мпкрин 

063/549-446 
 

0230/61-210 
 

9. 
Директпр извпђаша 
радпва 

ЧЛАН ШТАБА 
ДИРЕКТПР ИЗВПЂАЧА РАДПВА 

  

10. Ђпрђе Кленанц 
ЧЛАН  
рукпвпдилац Зимске службе ЈП 
„Кикинда“ 

062 885 21 11 0230/422-760 л188 

11. Милан Гащић 
ЧЛАН  
заменик рукпвпдипца Зимске 
службе ЈП „Кикинда“ 

062 885 21 20 0230/422-760 л199 
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Т(°С) Пд: (h)

Пд: Дп: Стаое: степен

Улаз:

Излаз:

Салдп:

Р.Б НАЗИВ РЕГ. БРПЈ БР. ПУ. НАЛОГА Пд: Дп.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

ППI-1 ППI-2 ППI-3 ППII-

ППИС РАДПВА И ПРИМЉЕНИХ НАЛПГА У ТПКУ СМЕНЕ:

РАДНИЦИ ПУТАРИ                        

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

МЕТЕПРПЛПШКИ ИЗВЕШТАЈ У  (h)

ВПЗАЧ/РУКПВАПЦ

ВПЗИЛП /МАШИНА

За извпђаша:

Дежурни II смене:

Дежурни III смене:Датум:

НАРУЧИЛАЦ   УСЛУГЕ

Ефект-рад (h)
Дежур-ствп 

(h)

Република Србија                                                                      

Аутпнпмна Ппкрајина Впјвпдина 

ППШТИНА КИКИНДА

ппис временске прилике

Час 

пдлас.

ИЗВЕШТАЈ П СТАОУ НА ПУТЕВИМА

Време дежурства

ВРЕМЕНСКИ УСЛПВИ

Улаз:

Излаз:

Салдп:

КПЛИЧИНА  

СПЛИ (t)

Стаое:

РАДНП ВРЕМЕИЗВПЂАЧ

Предап: Примип: Време:

СТАОЕ НА ПУТЕВИМА

САПБ. НЕСМЕТАН

ПУТНИ ПРАВАЦ

САПБ. ПТЕЖАН

САПБ. ЈАКП ПТЕЖАН

САПБ. ЗАТВПРЕН

ДРУГП

НАРЕДБЕ-НАЛПЗИ И ЗАПАЖАОА 

Инт. Кпнтрпла: За инвеститпра:

ЧИШЋЕОЕ 

СНЕГА

Време(h)

СП АГРЕГ. Ефект. Рад Дежу р-ство
Час 

дплас.

ИНТЕРВЕНЦИЈЕ                    

ДЕПНИЦА-УЛИЦА
Пд: (h) Дп: (h)

КПЛИЧИНА 

АГРЕГАТА (m³)
ДНЕВНИК ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ

Степен приправнпсти 

Дежурни I смене:

КУЋНА 

припр.  (h)

СВЕГА:СВЕГА:

 


