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СTAЊE НA ПУTEВИMA У РEПУБЛИЦИ СРБИJИ 

ЈП ’’ПУТЕВИ СРБИЈЕ’’ на основу извештаја штаба “Зимске службе“  обавештава 
Вас да је стање на путевима у Републици Србији на дан 01.03.2018.године у 
05.30 часoва, следеће: 

ЈП Путеви Србије саветује возачима да без зимске опреме и ланаца не крећу 
на пут, а уколико се одлуче на путовање, треба да возе заиста опрезно и 
пажљиво.  
 
Због влажних коловоза и појаве ниских температура у јутарњим и вечерњим 
сатима, могуће је стварање поледице те апелујемо на возаче да прилагоде 
брзину кретања ситуацији на путу и саветујемо максималан опрез у вожњи. 

Најоптерећенији путни правци I приоритета – ауто-путеви - Препоручује се 
опрезна вожња! 
 
I А-1, петља Нови Бановци - Ресник (тунел Стражевица), коловоз је сув, снега нема 
I А-1, Владичин Хан (почетак изградње АП) - Бујановац (крај изградње АП), коловоз је 
делимично влажан, снега нема 
I А-1, Левосоје (почетак изградње АП) - граница СРБ/БЈРМ (Прешево), коловоз је 
делимично влажан, снега нема 
I А-1, петља Београд - петља Бубањ Поток (Лештане), коловоз је делимично влажан, 
снега нема  
-, Дићи (веза са А2) - Дићи (почетак изграђеног АП) , коловоз је сув, снега нема 
I А-2, Дићи (почетак изграђеног АП) - Прељина (крај изграђеног АП), коловоз је сув, 
снега нема  
-, Прељина (крај изграђеног АП) - Прељина (веза са А2) , коловоз је сув, снега нема 
I А-3, петља Добановци - петља Београд, коловоз је сув, снега нема 
I А-4, Црвена Река (почетак изградње АП) - Станичење (крај изграђеног АП), коловоз је 
делимично влажан, снега нема 
II А-259, Станичење (веза са А4) - Сопот (веза са А4), коловоз је делимично влажан, 
снега нема  
-, Сопот (веза са А4) - Сопот (почетак изграђеног полуаутопута), коловоз је делимично 
влажан, снега нема 
-, тунел Сарлах (нови) - тунел Сарлах (стари), коловоз је делимично влажан, снега 
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нема  
II А-259, тунел Сарлах (стари) - Пирот (веза са А4), коловоз је делимично влажан, 
снега нема  
-, Пирот (веза са А4) - Пирот (почетак изграђеног АП), коловоз је делимично влажан, 
снега нема  
I А-4, Пирот (почетак изграђеног АП) - Градиње (крај изграђеног АП), коловоз је 
делимично влажан, снега нема 
-, Градиње (крај изграђеног АП) - петља Градина, коловоз је делимично влажан, снега 
нема  
I А-1, државна граница са Мађарском (гранични прелаз Хоргош) - петља Сириг, 
коловоз је сув, снега нема 
I А-1, Сириг - Нови Сад - петља Бешка (петље: Сириг,Србобран, Змајево, Нови Сад 
север, Нови Сад центар, Нови Сад исток, Ковиљ, Бешка), коловоз је сув, снега нема 
I А -1, петља Бешка - петља Нови Бановци (петље: Бешка, Марадик, Инђија, Стара 
Пазова, Нови Бановци), коловоз је делимично влажан, снега нема  
I А-1, петља Бубањ Поток км 217+024 - Грделица крај изграђеног АП, коловоз је 
делимично влажан, снега нема 
I А-4, петља Трупале - Ниш (крај изграђеног АП), коловоз је делимично влажан, снега 
нема  
I А-3 , државна граница са Хрватском (гранични прелаз Батровци) - петља Добановци, 
коловоз је делимично влажан, снега нема 
-, Ниш (крај изграђеног АП) - Ниш (Нишка Бања), коловоз је делимично влажан, снега 
нема  
-, Црвена река (веза са путем II А 259) - Црвена река (почетак изграђеног АП), коловоз 
је делимично влажан, снега нема  
-, Станичење (крај изграђеног АП) - Станичење (веза са А4), коловоз је делимично 
влажан, снега нема 
I А-4, Сопот (почетак изграђеног полуаутопута) - тунел Сарлах (нови), коловоз је 
делимично влажан, снега нема 
I А-4, петља Градина - граница СРБ/БУГ (Градина), коловоз је делимично влажан, снега 
нема  
I Б-25, петља Мали Пожаревац - Мали Пожаревац, коловоз је делимично влажан, снега 
нема  
 
Државни путеви I приоритета - Препоручује се опрезна вожња! 
 
I Б-23, Појате - Крушевац - Трстеник - Вранеши (општинска граница), коловоз је 
делимично влажан, снега нема 
I Б-23, Прељина - Чачак - Граница ПЗП Чачак/Пожега (код општинске табле), коловоз 
је делимично влажан, снега нема  
I Б-23, Граница ПЗП Чачак/Пожега (код општинске табле) - Пожега - Граница ПЗП 
Пожега/Ужице (Узићи), коловоз је влажан, снега има до 5 cm 
I Б-12, Обровац - обилазница Бачке Паланке - Челарево - Бегеч, коловоз је делимично 
влажан, снега нема 
I Б-18, Зрењанин - Сутјеска, коловоз је сув, снега нема 
I Б-21, Петроварадин - Ириг - Раскрсница за Врдник, коловоз је делимично влажан, 
снега нема  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I Б-21, Ириг - граница АПВ (Шабац) - граница одржавања Сремпут/Ваљево, коловоз је 
делимично влажан, снега нема 
I Б-21, Граница са ПЗП Ваљево (Бачевци) - Косјерић - Пожега - Ариље - Граница са 
ПЗП Ивањица (Дивљака), коловоз је влажан, снега нема  
I Б-22, Горњи Милановац (Сврачковци)-Чачак, коловоз је делимично влажан, снега 
нема  
I Б-22, Краљево - Нови Пазар - граница са Црном Гором, коловоз је делимично влажан, 
снега нема  
 
На осталим путним правцима I приоритета коловози су влажни у нижим 
пределима, снега има местимично у расквашеном стању до 5 cm на територији 
Врања, Пожаревца, Ваљева, Зрењанина, Новог Пазара, Зајечара, Ужица, 
Пожеге, Ивањице, . Препоручује се опрезна вожња!  
 
На државним путевима II приоритета коловози су влажни у нижим пределима, 
снега има местимично у расквашеном стању до 5 cm на територији Врања, 
Ниша, Пожаревца, Ваљева, Панчева, Косова, Новог Пазара, Крагујевца, 
Зајечара, Крушевца, Ужица, Пожеге, Ивањице, Чачка, Београда, . Препоручује 
се опрезна вожња!  
 
На осталим путним правцима III приоритета коловози су влажни у нижим 
пределима, снега има местимично у расквашеном стању до 5 cm на територији 
Врања, Ниша, Пожаревца, Мачве, Панчева, Косова, Новог Пазара, Бачке, 
Крагујевца, Зајечара, Крушевца, Ужица, Пожеге, Ивањице, Чачка, Београда, . 
Препоручује се опрезна вожња!  
 
Напомена за Врање: Клизиште на државном путу II А 227, деоница Власе - Петља 
Врање југ, на локалном месту Пржар од км 68+210 до км 68+222. До клизања је дошло 
услед пуцања водоводних цеви у косини пута. Саобраћај се одвија наизменично по 
постављеној привременој саобраћајној сигнализацији. Очекивани рок нормализације 
саобраћаја је до краја зимске сезоне. Дана 6.2.18. на државном путу II А 227 на км 
53+100 услед дејства локалног потока дошло је до клизања десне ножице пута (до 
ивичне траке коловоза-банкина је утонула 1,5м од ивице асфалта у вертикалном 
смислу). Клизиште је дужине око 50м и обезбеђено је физичким препрекама и 
привременом саобраћајном сигнализацијом.  
 
Напомена за Зајечар: Преко превоја Црни Врх (IIА161) и Попадија (ИБ33) 
местимично има снежних наноса и до 1м, а на Бабином Зубу (IIА222) и до 2м. Ситни 
одрони, дуж нестабилних камених косина, у клисурама, усецима, засецима. Највише их 
има на путу IB-34 (Ђердапска магистрала) где се саветује опрезна вожња и 
придржавање саобраћајне сигнализације, која обавештава о одронима. Појава 
леденица у тунелима на Ђердапској магистрали (ИБ34). 
 
Напомена за Крушевац: По записнику инспектора за државне путеве постављена је 
саобраћајна сигнализација (I-11 клизав коловоз, III-67(40) препоручена брзина 40км/
х, IV-7 клизав коловоз услед појаве снега, поледице и леда) за деонице које су 
подложне стварању леда и поледице и то: IIА-208, Брус-Разбојна од км 51+580 до км 

ФМ.723.20            Страна (  од (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 3 10



!  Извештај зимске службе  
Број: 
Датум: 

52+750 и од км 52+622 до км 56+405, IIА-211, Брус-Брзеће од км 41+465 до км 
42+075 и од км 48+050 до км 49+046 и IIА-215, Крушевац-Каоник од км 9+620 до км 
12+080.  
 
Екипе путарских предузећа 24 сата интервенишу на терену, посипају кризне 
деонице, могућ лед на следећим путним правцима:  
I Б-12   Нови Сад (рафинерија) - петља Нови Сад исток - Каћ - мост на Тиси 
II А-207   Дренска клисура - Грчак - Александровац -Крушевац (Кошеви)  
II А-211   Стопања - Витково - Брус - Брзеће - Граница ПЗП Крушевац/Нови Пазар  
II Б-320   Богатић - Глоговац - Црна Бара - државна граница са Босном и Херцеговином  
II Б-322   Глушци - Мачвански Причиновић - Шабац (веза са државним путем II А 124) 
II Б-323   Прњавор -Чокешина -Волујац -Синошевић -Накучани -Матијевац -веза са 
државним путем IB 21 
II Б-323   Чокешина -Липове воде -Волујац 
II Б-324   Шабац (веза са др.путем IB 26) -Накучани -Доње Црниљево 
II Б-325   Прово -Звезд -веза са државним путем IB 26 
II Б-326   Владимирци -Крнуле -Драгиње 
II А-158   Граница ПЗП Пожаревац/Крагујевац (Марковац) - Јагодина - Ћуприја - 
Параћин - Граница ПЗП Крагујевац/Крушевацпут  
II Б-388   Грза - Сисевац - Странац - веза са државним путем II А 160 
II А-188   Рековац - Превешт - Граница ПЗП  
II А-189   веза са државним путем IIА 158 - Бресје - Лоћика - Белушић - Опарић - 
Граница ПЗП Крагујевац/Крушевацпут  
II Б-382   Граница ПЗП Крушевацпут/Крагујевац - Опарић - Превешт - Манастир 
Каленић 
 
Забрана за шлепере и камионе важи на следећим путним правцима где је 
обавезна зимска опрема, саветује се опрезна вожња:  
I Б-21   Граница ПЗП Ивањица/Нови Пазар (Јавор) - Сјеница 
I Б-29   Граница ПЗП Ужице/Нови Пазар - Сјеница - Нови Пазар  
I Б-21   Граница одржавања Сремпут/ПЗП Ваљево - Шабац - Коцељева - Ваљево - 
Граница ПЗП Ваљево/Пожега 
I Б-27   државна граница са БиХ (гранични прелаз Трбушница-Шепак) - Лозница - 
Осечина - Ваљево - граница ПЗП Ваљево/Београд (Словац)  
II А-175   Мионица - Брежђе - Дивчибаре - Каона 
II А-137   Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Крупањ - Грачаница 
II А-139   Крст - Коренита - Крупањ 
II А-141   Дебрц -Бањани -Уб -Новаци -Коцељева -Шабачка Каменица -Доње Црниљево 
-Осечина -Гуњаци -Пецка -Љубовија  
II А-143   Причевић - Пецка 
II А-170   Ваљево -Поћута -Граница ПЗП Ваљево/Путеви Ужице (Дебело брдо)  
II Б-338   Ваљево - Лелић - Граница ПЗП Ваљево/Путеви Пожега 
II А-203   Дољевиће - Пазариште - Тутин - Мехов крш 
II А-207   Биљановац - Јошаничка Бања 
II А-210   Јошаничка Бања - Копаоник 
I Б-30   Граница ПЗП Ивањица/Нови Пазар - Студеница - Ушће 
II Б-338   Ваљево - Лелић - Граница ПЗП Ваљево/Пожега 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II А-199   Нови Пазар - Дежева - Шароње - Одвраћеница 
II А-161   Жагубица - Борско језеро  
II А-209   Краљево (Кованлук) - Брезна - Граница ПЗП Нови Пазар/Крушевац (Гоч)  
II А-210   Копаоник - Рудница 
II А-211   Граница ПЗП Крушевац/Нови Пазар - Копаоник 
II А-197   Граница ПЗП Ивањица/Нови Пазар -Дуга Пољана -Расно - Карајукића Бунари 
-Угао - државна граница са ЦГ  
II А-198   Рашка - Кути - Граница ПЗП Нови Пазар/Ивањица 
II А-201   Сјеница -Крајновиће -Баре -Врбница - државна граница са ЦГ  
II А-201   Врбница - Граница СРБ/ЦГ (Врбница)  
II А-202   Сјеница - Раждагиња - Буђево - Карајукића Бунари - Суви До - Лескова - 
Веље Поље - Тутин 
II А-204   Пазариште - Манастир Сопоћани - Баћица - Расно 
II А-205   Тутин - Годово - државна граница са ЦГ (гранични прелаз Вуча)  
II А-206   Нови Пазар - Брђани - административна линија АП Косово и Метохија  
II Б-413   веза са државним путем IB 22 -Новопазарска Бања -Избице -Лопужња -
Неготинац -крај изграђеног дела пута 
 
На следећим путним правцима има одрона, неопходно је стриктно поштовање 
постављене саобраћајне сигнализације, прилагођавање брзине условима на 
путу, максималан опрез у вожњи:  
I Б-33   Граница ПЗП Пожаревац/Зајечар (Мајданпек) - Неготин - др. граница са 
Бугарском (гранични прелаз Мокрање)  
I Б-34   Граница ПЗП Пожаревац/Зајечар (Голубац) - Доњи Милановац - Поречки мост - 
веза са државним путем IB 35 
I Б-35   др.граница са Румунијом (гранични прелаз Ђердап) - Кладово - Неготин - 
Зајечар - Књажевац - Граница ПЗП Зајечар/Ниш (Тресибаба) 
I Б-36   Параћин - Бољевац - Зајечар - др.граница са Бугарском (гранични прелаз 
Вршка Чука)  
I Б-23   Граница ПЗП Пожега/Ужице (Узићи) -Ужице -Чајетина -Нова Варош -Пријепоље 
-др. граница са ЦГ (гр. прелаз Гостун)  
I Б-28   Кнежевићи - Кремна - др.граница са БиХ (гр.прелаз Котроман)  
II А-191   Бистрица - Прибој - државна граница са БиХ (гранични прелаз Увац)  
II А-227   Студена - Мирошевце - Власе - Врање - планински дом  
II А-165   Поречки мост - Клокочевац Милошева Кула - Заграђе - Рготина - Вражогрнац 
II А-217   Граница ПЗП Ниш/Зајечар (Бован) - Књажевац 
II А-222   Кална - Јањски мост- Црни Врх - Јабучко равниште 
II А-218   Бољевац - Ртањ - Соко Бања - Граница ПЗП Зајечар/Ниш 
 
Због обрушавања каменог пропуста на државном путу II Б 374 (Миљевић-
Зеленик) у насељу Миљевић на км 8+935 саобраћај преко истог је привремено 
затворен, а возила се усмеравају на алтернативни правац локалном 
саобраћајницом кроз насеље Миљевић):  
II Б-374 Браничево - Миљевић - Зеленик  
 
Непроходни су следећи путни правци због радова на изградњи моста преко 
реке Цернице:  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II А-137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Крупањ - Грачаница 
 
Непроходни су следећи путни правци трећег приоритета на које се 
механизација упућује након чишћења првог и другог приоритета:  
II А-164   Доњи Милановац - Мајданпек - Дебели Луг - Јасиково - Жагубица 
 
Магле има на следећим путним правцима:  
I А-1   Сириг - Нови Сад - петља Бешка (петље: Сириг,Србобран, Змајево, Нови Сад 
север, Нови Сад центар, Нови Сад исток, Ковиљ, Бешка)  
I Б-12   Обровац - обилазница Бачке Паланке - Челарево - Бегеч  
I Б-12   Нови Сад (рафинерија) - петља Нови Сад исток - Каћ - мост на Тиси 
I Б-15   Сивац - Кула - Врбас - Србобран  
I Б-12   Српски Милетић - Оджаци - Бач - Обровац 
II А-108   Кула (Бачка Топола)-Кула (Оджаци) 
II А-110   Кула - Оджаци 
I Б-13   Ечка - Зрењанин - Чента - граница АПВ (Чента)-граница одржавања Зрењанин/
ПЗП Београд 
II А-112   Змајево (Врбас) - Змајево (Руменка)  
II А-129   мост на Тиси - Перлез - Фаркаждин - Ковачица 
II А-108   Кула (Оджаци) - Савино село -Деспотово -Силибаш (Ратково)  
II А-108   Силибаш (Бачки Петровац) -Бачка Паланка -државна граница са Хрватском 
(гранични прелаз Б.Паланка)  
II А-112   Бачко Ново село -Бач - Ратково -Деспотово -Змајево (Врбас)  
II А-130   Ечка - Орловат - Уздин - Ковачица 
II А-131   Чента - Баранда - Опово - Јабука 
II Б-319   Петља Нови Бановци - Петља Сурчин  
 
Скрећемо пажњу на превоје и критичне деонице на следећим путним 
правцима, на којима саветујемо максималан опрез у вожњи и обавезно 
коришћење зимске опреме:  
I Б-33   Граница ПЗП Пожаревац/Зајечар (Мајданпек) - Неготин - др. граница са 
Бугарском (гранични прелаз Мокрање), превој Попадија , подручје Мајданпека 
I Б-34   Граница ПЗП Пожаревац/Зајечар (Голубац) - Доњи Милановац - Поречки мост - 
веза са државним путем IB 35, превоји Бољетинско брдо и Голо брдо  
I Б-35   др.граница са Румунијом (гранични прелаз Ђердап) - Кладово - Неготин - 
Зајечар - Књажевац - Граница ПЗП Зајечар/Ниш (Тресибаба), превој Тресибаба 
I Б-36   Параћин - Бољевац - Зајечар - др.граница са Бугарском (гранични прелаз 
Вршка Чука), превој Честобродица 
II А-227   Студена - Мирошевце - Власе - Врање - планински дом, на км 53+100 и од км 
68+210 до км 68+222 
II А-217   Граница ПЗП Ниш/Зајечар (Бован) - Књажевац, клисура Бездан  
II А-221   Књажевац - Кална - Граница ПЗП Зајечар/Ниш, клисура Коренатац 
II А-222   Кална - Јањски мост- Црни Врх - Јабучко равниште, Бабин Зуб 
II А-161   Жагубица - Борско језеро, Црни Врх  
II А-218   Бољевац - Ртањ - Соко Бања - Граница ПЗП Зајечар/Ниш, превој Ртањ 
II Б-442   Крива Феја - Бесна Кобила - Горња Љубата - веза са државним путем II А 
234, од км 35+000 до км 45+000 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Прилази граничним прелазима:  
I Б-10   Панчево - Вршац - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Ватин), 
коловоз је сув, снега нема 
I А-1   Левосоје (почетак изградње АП) - граница СРБ/БЈРМ (Прешево), коловоз је 
делимично влажан, снега нема 
I Б-20   Граница одржавања Сремпут/ПЗП Ваљево - Богатић -државна граница са БиХ 
(гранични прелаз Бадовинци-Павловића мост), коловоз је сув, снега нема 
I Б-26   Граница ПЗП Београд/ПЗП Ваљево (Ушће мост) - Шабац - Лозница - државна 
граница са БиХ (гранични прелаз Мали Зворник-мост Трбушница), коловоз је 
делимично влажан, снега нема 
I Б-33   Граница ПЗП Пожаревац/Зајечар (Мајданпек) - Неготин - др. граница са 
Бугарском (гранични прелаз Мокрање), коловоз је влажан, снега има до 5 cm 
I Б-35   др.граница са Румунијом (гранични прелаз Ђердап) - Кладово - Неготин - 
Зајечар - Књажевац - Граница ПЗП Зајечар/Ниш (Тресибаба), коловоз је влажан, снега 
има до 5 cm 
I Б-40   Владичин Хан - Сурдулица - државна граница са Бугарском (гр.прелаз 
Стрезимировци), коловоз је влажан, снега има до 5 cm 
II А-231   Шесто - Босилеград - др. граница са Бугарском (гр. прелаз Рибарци), коловоз 
је влажан, снега има од 5 до 10 cm 
I Б-18   Вршац - Стража - Бела Црква - државна граница са Румунијом (гранични 
прелаз Калуђерово), коловоз је влажан, снега има до 5 cm 
I Б-28   Кнежевићи - Кремна - др.граница са БиХ (гр.прелаз Котроман), коловоз је 
влажан, снега има до 5 cm 
I Б-29   државна граница са ЦГ (гранични прелаз Јабука) - Пријепоље, коловоз је 
влажан, снега има до 5 cm 
II А-171   Дуб - Бајина Башта - државна граница са БиХ (гранични прелаз Бајна 
Башта), коловоз је влажан, снега има до 5 cm 
II А-191   Бистрица - Прибој - државна граница са БиХ (гранични прелаз Увац), коловоз 
је влажан, снега има до 5 cm 
II А-193   државна граница са БиХ - Сјеверин - државна граница са Босноми 
Херцеговином, коловоз је влажан, снега има до 5 cm 
II А-233   Света Петка - државна граница са БЈР Македонијом (гранични прелаз Прохор 
Пчињски), коловоз је влажан, снега има до 5 cm 
II Б-320   Богатић - Глоговац - Црна Бара - државна граница са Босном и 
Херцеговином, коловоз је влажан, снега има до 5 cm 
I Б-11   Суботица (веза са државним путем 12) - Суботица (веза са државним путем 
100), коловоз је сув, снега нема 
I Б-11.1   државна граница са Мађарском (гранични прелаз Келебија) - Суботица (веза 
са државним путем 12), коловоз је сув, снега нема 
I Б-12   мост на Тиси - Зрењанин-Житиште-Нова Црња-државна граница са Румунујом 
(гранични прелаз Српска Црња), коловоз је сув, снега нема 
I Б-15   државна граница са Мађарском (гранични прелаз Бачки Брег) -Бездан-Сомбор-
Сивац, коловоз је сув, снега нема  
I Б-16   државна граница са Хрватском (гранични прелаз Бездан) - Бездан, коловоз је 
сув, снега нема  
I Б-15   Нови Бечеј (раскрсница за Башаид)-Кикинда-државна граница са Румунијом 

ФМ.723.20            Страна (  од (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 7 10



!  Извештај зимске службе  
Број: 
Датум: 

(гранични прелаз Наково) , коловоз је сув, снега нема 
I Б-17   државна граница са Хрватском (гранични прелаз Богојево)-Српски Милетић, 
коловоз је сув, снега нема 
II А-101   државна граница са Мађарском (гранични прелаз Бачки Виногради)-Бачки 
Виногради, коловоз је сув, снега нема 
II А-103   државна граница са Мађарском (гранични прелаз Ђала) - Нови Кнежевац 
(веза са државним путем 13), коловоз је сув, снега нема 
II А-105   државна граница са Мађарском (гранични прелаз Бајмок) - Бајмок, коловоз је 
сув, снега нема  
II А-105   Сента (веза са др.путем 102) -Чока (веза са др.путем 13)-државна граница са 
Румунијом (гранични прелаз Врбица), коловоз је сув, снега нема 
I А-4   Пирот (почетак изграђеног АП) - Градиње (крај изграђеног АП), коловоз је 
делимично влажан, снега нема 
II А-192   државна граница са ЦГ (гранични прелаз Чемерно) - државна граница са БиХ 
(гранични прелаз Ваган), коловоз је влажан, снега има до 5 cm 
II Б-403   Калуђерске Баре - Митровац - Заовине, коловоз је влажан, снега има од 5 до 
10 cm 
II А-168   веза са државним путем IB 35 - Душановац- државна граница са Румунијом 
(гранични прелаз Кусјак), коловоз је влажан, снега има од 5 до 10 cm 
II А-220   Минићево - Ново Корито, коловоз је влажан, снега има од 5 до 10 cm 
II А-235   Трговиште - државна граница са БЈР Македонијом (гранични прелаз 
Трговиште), коловоз је влажан, снега има до 5 cm 
II А-258   Левосоје - Чукарка - државна граница са БЈР Македонијом, коловоз је 
влажан, снега нема 
II А-197   Граница ПЗП Ивањица/Нови Пазар -Дуга Пољана -Расно - Карајукића Бунари 
-Угао - државна граница са ЦГ, коловоз је влажан, снега има од 5 до 10 cm 
II А-201   Сјеница -Крајновиће -Баре -Врбница - државна граница са ЦГ, коловоз је 
влажан, снега има од 5 до 10 cm 
II А-201   Врбница - Граница СРБ/ЦГ (Врбница), коловоз је влажан, снега има од 5 до 
10 cm 
II А-205   Тутин - Годово - државна граница са ЦГ (гранични прелаз Вуча), коловоз је 
влажан, снега има од 5 до 10 cm 
II А-108   Силибаш (Бачки Петровац) -Бачка Паланка -државна граница са Хрватском 
(гранични прелаз Б.Паланка), коловоз је делимично влажан, снега нема 
II А-104   Српски Итебеј - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Међа), 
коловоз је сув, снега нема 
I Б-19   Кузмин - државна граница са БиХ (гранични прелаз Сремска Рача), коловоз је 
делимично влажан, снега нема 
II А-121   државна граница са Хрватском (гранични прелаз Сот) - Шид, коловоз је 
делимично влажан, снега нема 
II А-120   државна граница са Хрватском (гранични прелаз Шид) - Шид, коловоз је 
делимично влажан, снега нема 
II А-121   веза са државним путем А1 (петља Адашевци) - државна граница са БиХ 
(гранични прелаз Јамена), коловоз је делимично влажан, снега нема 
II А-122   државна граница са Хрватском (гранични прелаз Љуба) - Ердевик , коловоз 
је делимично влажан, снега нема  
I А-1   државна граница са Мађарском (гранични прелаз Хоргош) - петља Сириг, 
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коловоз је сув, снега нема 
I А-3   државна граница са Хрватском (гранични прелаз Батровци) - петља Добановци, 
коловоз је делимично влажан, снега нема 
I А-4   петља Градина - граница СРБ/БУГ (Градина), коловоз је делимично влажан, 
снега нема  
I Б-27   државна граница са БиХ (гранични прелаз Трбушница-Шепак) - Лозница - 
Осечина - Ваљево - граница ПЗП Ваљево/Београд (Словац), коловоз је влажан, снега 
има до 5 cm 
I Б-22   Граница ПЗП Чачак/Нови Пазар (Адрани) -Краљево -Рашка -Нови Пазар -
Рибариће -државна граница са ЦГ (гранични прелаз Мехов Крш), коловоз је делимично 
влажан, снега нема 
II А-100   Хоргош (веза са државним путем 13) -Суботица-Бачка Топола-Мали Иђош-
Фекетић, коловоз је сув, снега нема 
I Б-23   Граница ПЗП Пожега/Ужице (Узићи) -Ужице -Чајетина -Нова Варош -Пријепоље 
-др. граница са ЦГ (гр. прелаз Гостун), коловоз је влажан, снега има до 5 cm 
 
 
 
 
Временска прогноза:  
 
БЕОГРАД, ПРОГНОЗА ВРЕМЕНА ЗА: 01.03.2018. Јутро веома хладно са умереним, на 
ширем подручју града и јаким мразем. Пре подне мало и умерено облачно. После подне 
и крајем дана наоблачење са снегом. Ветар слаб и умерен, источни и југоисточни. 
Највиша дневна температура око -5 степени. СРБИЈА, ПРОГНОЗА ВРЕМЕНА ЗА: 
01.03.2018. Јутро и пре подне претежно ведро и веома хладно са јаким мразем. Око 
поднева на западу и југозападу, до краја дана и у осталим крајевима наоблачење 
местимично са снегом. Током ноћи на југу и југозападу снег ће прећи у кишу која ће се 
ледити при тлу. Ветар слаб и умерен, источни и југоисточни. Највиша дневна 
температура од -2 на југу и југоистоку, до -6 на северу. ВОЈВОДИНА, ПРОГНОЗА 
ВРЕМЕНА ЗА: 01.03.2018. Јутро веома хладно са јаким мразем. Пре подне претежно 
ведро. После подне и крајем дана наоблачење са снегом. Облачно са снегом задржаће 
се и током ноћи уз мање повећање висине снежног покривача.Ветар слаб и умерен, 
источни и југоисточни. Највиша дневна температура од -6 до -4 степена. КОСОВО и 
МЕТОХИЈА, ПРОГНОЗА ВРЕМЕНА ЗА: 01.03.2018. Јутро и пре подне претежно ведро и 
веома хладно са јаким мразем. После подне и увече наоблачење местимично са снегом. 
Током ноћи снег ће прећи у кишу која ће се ледити при тлу. Ветар слаб и умерен, 
источни и југоисточни. Највиша дневна температура око -2 степена. ПРИШТИНА, 
ПРОГНОЗА ВРЕМЕНА ЗА: 01.03.2018. Јутро и пре подне претежно ведро и веома хладно 
са јаким мразем. После подне и увече наоблачење са снегом. Током ноћи снег ће прећи 
у кишу која ће се ледити при тлу. Ветар слаб и умерен, источни и југоисточни. Највиша 
дневна температура око -2 степена. УПОЗОРЕЊЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ СРБИЈЕ (од 01.03. до 
03.03.2018.) НА ЛЕДЕНI ДАН: Данас (01.03.) ледени дан. Најнижа температура од -25 
до -12 °C. Највиша дневна од -6 до -2 °C. НА ПОЈАВУ ЛЕДЕНЕ КИШЕ: У петак и суботу 
ујутро киша ће се местимично ледити при тлу. УПОЗОРЕЊЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ БЕОГРАДА (од 
01.03. до 03.03.2018.) НА ЛЕДЕНI ДАН: Данас ( 01.03.) ледени дан. Најнижа 
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!  Извештај зимске службе  
Број: 
Датум: 

температура ујутро од -18 до -8 °C, а највиша око -5°C. НА ПОЈАВУ ЛЕДЕНЕ КИШЕ: У 
петак и у суботу ујутро киша ће се у појединим деловима града ледити на тлу.  

С поштовањем, 
ЈП „Путеви Србије" 

Информативни центар
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