


I Приоритет 5.939,975 km

II Приоритет 4.355,218 km

III Приоритет 4.606,637 km

УКУПНО 14.901,830 km

Укупна дужина мреже

државних путева за зимско одржавање

у сезони 2022/2023



ЗИМСКА СЛУЖБА

Основни приоритет ЈП "Путеви Србије" у зимском 

периоду је одржавање државних путева I и II реда.

Почетак зимске службе 01. новембар 2022.г.

Завршетак зимске службе 31. март 2023.г.

Одржавање путева у току зиме обавља се из путних база и пунктова

којих укупно има 169.

Присуство механизације у путним базама на ауто-путeвима и

осталим државним путевима је непрекидно 24 часа.



ПРЕДУЗЕЋА АНГАЖОВАНА
НА ОДРЖАВАЊУ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА



ПРИОРИТЕТИ

 Први приоритет - Коловоз се чисти и посипа чистом соли и мора бити

очишћен у року од 4 сата након престанка падавина односно временске

појаве.

 Други приоритет - Коловоз се чисти и посипа само ризлом или шљаком и

мора бити очишћен у року од 6 сати након престанка падавина, односно

временске појаве.

 Трећи приоритет - Са коловоза се само уклања снег и тиме омогућује

проходност, али тек након извршеног чишћења путева I и II приоритета и

коловоз мора бити очишћен у року од 8 сати након престанка падавина,

односно временске појаве.



СТЕПЕНИ  ПРИПРАВНОСТИ

Кућна приправност уводи се ради евентуалног појачања већ ангажованог степена

дежурства.

Нулти степен ангажовања предвиђа ноћно дежурство од 20 часова увече до 08 часова

ујутру у два централна пункта по предузећу за путеве, када се прогнозира већи број дана

са дневним температурама преко 0ºС, уз евентуалне негативне температуре преко ноћи.

 Први степен ангажује 25% предвиђене механизације у пункту.

 Други степен ангажује 50% предвиђене механизације у пункту.

 Трећи степен ангажује 75% предвиђене механизације у пункту. 

 Четврти степен ангажује 100% предвиђене механизације у пункту.



За зимско одржавање државних путева I и II реда у Републици Србији за

2022/2023.г. предвиђено је:

774 путарских возила и камиона

332 машине

2191 радника у једној смени, од тога:

938 радника - путара

171 техничара

328 машиниста

754 возача

Количина соли са резервама износи укупно 98.000,00 тона.

Количина хладне асфалтне масе за санацију ударних рупа износи 1500т.

ПРЕДВИЂЕНИ РЕСУРСИ 







Посебна пажња при организацији одржавања државних путева 

I и II реда у зимским условима поклања се:

а) мосту "Газела", превоју Бубањ Поток, Бегаљичко Брдо и превој "Мечка" на аутопуту;

б) превоју Честобродица на путу Параћин – Зајечар (600 м.н.в);

в) успону Рушањ и Рудник на Ибарском путу;

г) превоју Златибор, (1000 м.н.в.);

д) превоју Попадија (Мајданпек – Неготин);

ђ) превоју Тресибаба (Књажевац – Ниш);

е) превоју Светиња (Топола – Крагујевац);

ж) превојима на Фрушкој Гори (Иришки Венац, Банстол),

з) ширим подручјима Таре, Црне Траве и Сјенице,

и) мосту код Бешке на путу Београд - Нови Сад,

ј) превој Јарам на путу Брзеће - Копаоник,

к) мост преко Саве, обилазница Добановци-Остружница

л) зона моста Пријеворац на реконструисаној деоници IБ-23, између Борове Главе и 

Кокиног Брода.

љ) обилазница Београда од Сектора-3 ( река Сава ) до краја Сектора-5 ( Стражевица ) и        

КРУЖНИ ПУТ,

м) нови мост „Батајница“ са рампама, у петљи Батајница.



Интернет презентација ЈП „Путеви Србије је највалиднији и најбржи извор

информација о стању на путној мрежи, јер се све измене уносе у реалном времену и

сви заинтересовани субјекти се у сваком тренутку могу информисати о стању на

путној мрежи преко уређаја који има приступ Интернету.

ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ

Кратак и детаљни извештај о стању на путевима објављује се прво на Интернет

презентацији ЈП „Путеви Србије“ сваког дана током трајања Зимске службе два пута

дневно у 05:45 и 17:45 часова, а по потреби и чешће, у случају ванредних околности.



ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ ПРОТОКА ИНФОРМАЦИЈА

Директор 

и Извршни директор Сектора 

за одржавање државних путева 

I и II реда,

Одељење за односе са јавношћу

Пунктови 

предузећа за путеве

Јавност

Министарство грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре

Медији

МУП Републике Србије

Сектор за ванредне ситуације

Информативни центар

ЈП „Путеви Србије“

Штаб зимске службе



ТЕЛЕФОН ЕМАИЛ АДРЕСА

ШТАБ ЗИМСКЕ 

СЛУЖБЕ

011/3040-655

064/8617-117

021/457-997

063/537-923

zimskasluzba@

putevi-srbije.rs

zimskasluzba@

vojvodinaputns.co.rs

ИНФОРМАТИВНИ

ЦЕНТАР

ЈП „Путеви Србије“

Бесплатан број

0800 100 104

info.centar@

putevi-srbije.rs

ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ О

СТАЊУ НА ПУТЕВИМА




