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1.   ИЗМЕШТАЊЕ ТЕРЕТНОГ САОБРАЋАЈА 1.   ИЗМЕШТАЊЕ ТЕРЕТНОГ САОБРАЋАЈА 
ПРЕКО 3,5т СА МОСТА «ГАЗЕЛА»ПРЕКО 3,5т СА МОСТА «ГАЗЕЛА»



ПРИМЕР ПОСТАВЉАЊА САОБРАЋАЈНЕ ПРИМЕР ПОСТАВЉАЊА САОБРАЋАЈНЕ 
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ НА ПЕТЉИ                      СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ НА ПЕТЉИ                      

Р Р 1010 (МОТЕЛ 1000 РУЖА)(МОТЕЛ 1000 РУЖА)



ПРИМЕР ПОСТАВЉАЊА САОБРАЋАЈНЕПРИМЕР ПОСТАВЉАЊА САОБРАЋАЈНЕПРИМЕР ПОСТАВЉАЊА САОБРАЋАЈНЕ ПРИМЕР ПОСТАВЉАЊА САОБРАЋАЈНЕ 
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ НА ПЕТЉИ                        СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ НА ПЕТЉИ                        

Р Р 1111 (БУБАЊ ПОТОК)(БУБАЊ ПОТОК)



2 ОБЕЗБЕЂЕЊЕ РАДОВА НА МОСТУ «ГАЗЕЛА»2 ОБЕЗБЕЂЕЊЕ РАДОВА НА МОСТУ «ГАЗЕЛА»2.  ОБЕЗБЕЂЕЊЕ РАДОВА НА МОСТУ «ГАЗЕЛА»2.  ОБЕЗБЕЂЕЊЕ РАДОВА НА МОСТУ «ГАЗЕЛА»

РР 4 ф4 фРадови на мосту Радови на мосту –– 4 фазе4 фазе

О фазаО фаза -- радови се одвијају без обуставе саобраћаја на мостурадови се одвијају без обуставе саобраћаја на мосту

1 фаза1 фаза -- обустава у две саобраћајне траке , смер ка Бубањ потоку, обустава у две саобраћајне траке , смер ка Бубањ потоку, 
саобраћај се одвија  у 2+2 траке, у сваком смеру по две тракесаобраћај се одвија  у 2+2 траке, у сваком смеру по две траке

1а фаза у дане викенда1а фаза у дане викенда -- обустава у три саобраћајне тракеобустава у три саобраћајне траке1а фаза у дане викенда 1а фаза у дане викенда обустава у три саобраћајне траке обустава у три саобраћајне траке 
саобраћај се одвија  у 1+2 саобраћајне тракесаобраћај се одвија  у 1+2 саобраћајне траке

2 фаза2 фаза -- обустава у две саобраћајне траке , смер ка Добановцима, обустава у две саобраћајне траке , смер ка Добановцима, 
саобраћај се одвија  у 2+2 траке, у сваком смеру по две тракесаобраћај се одвија  у 2+2 траке, у сваком смеру по две траке

2а фаза у дане викенда 2а фаза у дане викенда -- обустава у три саобраћајне тракеобустава у три саобраћајне траке
саобраћај се одвија  у 1+2 саобраћајне тракесаобраћај се одвија  у 1+2 саобраћајне траке

3 Ф3 Ф б б ћ ј б б ћ јб б ћ ј б б ћ ј3.Фаза 3.Фаза -- обустава саобраћаја у две такозване «брзе» саобраћајне траке обустава саобраћаја у две такозване «брзе» саобраћајне траке 
саобраћај се одвија  у 2+2 траке у сваком смеру по две тракесаобраћај се одвија  у 2+2 траке у сваком смеру по две траке



РЕЖИМ САОБРАЋАЈА НА МОСТУ У ТОКУ ИЗВОЂЕЊА РЕЖИМ САОБРАЋАЈА НА МОСТУ У ТОКУ ИЗВОЂЕЊА 
РАДОВА РАДОВА I, II  I, II  и и IIIIII фазефазе



ПРИМЕР ПОСТАВЉАЊА САОБРАЋАЈНЕПРИМЕР ПОСТАВЉАЊА САОБРАЋАЈНЕ
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ НА МОСУ ГАЗЕЛАСИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ НА МОСУ ГАЗЕЛАСИГНАЛИЗАЦИЈЕ  И ОПРЕМЕ НА МОСУ ГАЗЕЛА СИГНАЛИЗАЦИЈЕ  И ОПРЕМЕ НА МОСУ ГАЗЕЛА 

У ТОКУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВАУ ТОКУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА III III ФАЗЕФАЗЕ



3.  ЈГПП3.  ЈГПП--а У ТОКУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА     а У ТОКУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА     ДД
НА МОСТУ «ГАЗЕЛА»НА МОСТУ «ГАЗЕЛА»



ИНФОРМИСАЊЕ УЧЕСНИКА ИНФОРМИСАЊЕ УЧЕСНИКА 
У САОБРАЋАЈУУ САОБРАЋАЈУ

Пре почетка и у току радова неопходно је благовремено вршити Пре почетка и у току радова неопходно је благовремено вршити 
информисање преко средстава информисања, АМСинформисање преко средстава информисања, АМС--а  и осталих а  и осталих 
средстава учеснике у саобрћају како би били на времесредстава учеснике у саобрћају како би били на времесредстава учеснике у саобрћају како би били на време средстава учеснике у саобрћају како би били на време 
информисани о стању саобраћаја на мосту информисани о стању саобраћаја на мосту 

Медији (штампа, ТВ), би морали дневно да информишу учеснике у Медији (штампа, ТВ), би морали дневно да информишу учеснике у 
б ћб ћ
јј

саобраћају о алтернативним правцима и изменама режима саобраћају о алтернативним правцима и изменама режима 
саобраћај у зависности од фазе радовасаобраћај у зависности од фазе радова

За потребе транзитног саобраћаја потребно је урадити штампаниЗа потребе транзитног саобраћаја потребно је урадити штампаниЗа потребе транзитног саобраћаја потребно је урадити штампани За потребе транзитног саобраћаја потребно је урадити штампани 
материјал који би се делио на улазу у Србију (језик српски, материјал који би се делио на улазу у Србију (језик српски, 
енглески, немачки, бугарски и турски) а исти би и саобраћајна енглески, немачки, бугарски и турски) а исти би и саобраћајна 
полиција поседовала и делилаполиција поседовала и делила



МОГУЋЕ РАДЊЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ МОГУЋЕ РАДЊЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ 
СТАЊА У ТОКУ РАДОВАСТАЊА У ТОКУ РАДОВА

Вођење саобраћаја у градуВођење саобраћаја у градуђ р ј у р дуђ р ј у р ду

Опремање центра за управљањеОпремање центра за управљање

Опционе варијанте за јавни превозОпционе варијанте за јавни превоз



Радови на мосту “Газела” проузроковаће отежано Радови на мосту “Газела” проузроковаће отежано 
одвијање саобраћаја у зони радова али и на комплетној одвијање саобраћаја у зони радова али и на комплетној ј р ј у р јј р ј у р ј
мрежи саобраћајница у граду које гравитирају ка њемумрежи саобраћајница у граду које гравитирају ка њему

-- Потребно је добро планирати динамику извођења радова са   Потребно је добро планирати динамику извођења радова са   
условима на саобраћајној мрежи, односно изводити радове који условима на саобраћајној мрежи, односно изводити радове који 
изискују измену режима саобраћаја у летњем периоду када је изискују измену режима саобраћаја у летњем периоду када је 
смањен број возила у саобраћају.смањен број возила у саобраћају.

-- Увести већи број возила средстава ЈГППУвести већи број возила средстава ЈГПП--а а 
како би се остварио принцип: како би се остварио принцип: 
"битно је превести људе а не возила преко моста","битно је превести људе а не возила преко моста",битно је превести људе а не возила преко моста , битно је превести људе а не возила преко моста , 
повећањем нивоа квалитета превоза.повећањем нивоа квалитета превоза.

-- На крају ако се не оствари задовољавајући ниво проточностиНа крају ако се не оствари задовољавајући ниво проточностиНа крају ако се не оствари задовољавајући ниво проточности На крају ако се не оствари задовољавајући ниво проточности 
могуће је увести системмогуће је увести систем „ПАР „ПАР –– НЕПАР“, НЕПАР“, који ће важити за који ће важити за 
возила физичких лица.возила физичких лица.
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ХВАЛА НА ПАЖЊИХВАЛА НА ПАЖЊИ


