
 

Градска управа града Ваљева, Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне 
средине, решавајући по захтеву продуцентске куће „Cobra film“ д.о.о. из Београда, Улица Кумановска бр. 12, 
на основу члана 157. и 158. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС", бр. 
41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – одлука УС, 55/2014, 96/2015 – други закон, 9/2016 – одлука УС, 
24/2018, 41/2018, 41/2018 – други закон, 87/2018 и 23/2019) доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

Утврђује се привремени режим саобраћаја у делу Улице Бирчанинова од Улице Вука Караџића до Улице  
Милована Глишића и Улици чика Љубина од раскрснице са Улицом Вука Караџића до хотела „Гранд“, за 
време припреме и снимања филма о Томи Здравковићу, у периоду од 21.07.2020. до 01.08.2020. године. 
 
Забрањује се саобраћај у делу Улице Бирчанинова, од Улице Вука Караџића до Улице Милована Глишића 
за потребе снимања филма о Томи Здравковићу, дана 26.07.2020. године у времену од 07:00 до 19:00 
часова и 27.07.2020. године у времену од 09:00 до 21:00 час, уз обезбеђење слободног пролаза у ширини 
од најмање 3,5 метра за противпожарна, комунална, возила хитних интервенција, као и обезбеђење 
слободног пролаза у ширини од најмање 3,5 метра за возила снабдевања и возила станара ујутру од 6:00 
до 8:00 часова и поподне од 14:00 до 15:00 часова. 
 
Забрањује се паркирање у Улици кнеза Јовице до кућног броја 10 и Улици Бирчанинова, од Улице Вука 
Караџића до Улице Милована Глишића, због потреба снимања филма о Томи Здравковићу, у периоду од 
21.07.2020. до 01.08.2020. године. 
 
Одобрава се продуцентској кући „Cobra film“ да се за потребе припреме снимања филма својим возилима 
може кретати делом Улице Бирчанинова, од Улице Вука Караџића до Улице Милована Глишића и у истом 
делу заустављати и паркирати возила независно од саобраћајне сигнализације за забрану саобраћаја у оба 
смера, заустављања и паркирања, уколико је обезбеђен слободан пролаз у ширини од најмање 3,5 метра у 
периоду од 21.07.2020. до 01.08.2020. године. 
 
Дозвољава се затварање саобраћаја у Улици чика Љубина, од раскрснице са Улицом Вука Караџића до 
хотела „Гранд“, осим за возила снабдевања, такси возила и возила са правом првенства пролаза 
прописаних Законом о безбедности саобраћаја на путевима, у периоду од 21.07.2020. до 01.08.2020. 
године. 
 
Дозвољава се улазак возилима за потребе припреме и снимања филма о Томи Здравковићу независно од 
постојеће саобраћајне сигнализације за забрану саобраћаја, од Улице проте Матеје кроз пасаж Центра за 
културу, у периоду од 31.07.2020. до 01.08.2020. године.  
 
Дозвољава се заустављање и паркирање возила за потребе припреме и снимања филма о Томи 
Здравковићу на површини јавне намене испред Центра за културу и делу пешачке зоне од Центра за 
културу поред Омладинског центра, у периоду од 31.07.2020. до 01.08.2020. године. 
 
Одобрава се продуцентској кући „Cobra film“ да за потребе снимања филма о Томи Здравковићу 
привремено скине - прекрије постојећу саобраћајну сигнализацију у Улици Бирчанинова, од Улице Вука 
Краџића до Улице Милована Глишића. 
 
Одобрава се постављање саобраћајне сигнализације на уласку у Улицу Бирчанинова из Улице Вука 
Караџића - поставити на средину коловоза или средину слободног пролаза у односу на постављене 
физичке баријере саобраћајни знак II–3 „забрана саобраћаја за возила у оба смера“ и „бранике за 
затварање саобраћаја на покретним сталковима“ на висини од минимум 1,0 метар преко дела коловоза који 
је остављен за пролаз противпожарних возила и возила хитних интервенција (уз знакове могу и жардињере 
тежине до 50 кг) дана 26.07.2020. године у времену од 07:00 до 19:00 часова и 27.07.2020. године у времену 
од 09:00 до 21:00 час. 
 
Обавезује се продуцентска кућа „Cobra film“ и возачи возила да се придржавају ограничења брзине у Улици 
Бирчанинова. 
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Решење важи уз саобраћајне дозволе возила: 

 PA 111-NU kombi reno master 

 BG 1255-IM kombi fiat ducato 

 BG 1251-SV agregat 

 BG 1040-XS kombi kamere 

 BG 1382-UV kombi scene 

 BG 1634-LV kombi krafta 

 BG 1032-UV kombi rasvete 
 
Осим наведених возила ово Решење важи и за остала возила продуцентске куће „Cobra film“ д.о.о. (камион 
9 м и играјући комби за која нам нису достављене регистарске ознаке).  
 
Обавезује се организатор продуцентска кућа „Cobra film“ д.о.о. из Београда, Улица Кумановска бр. 12, да: 

 Прибави  услове и сагласност за коришћење дела Улице Бирчанинова, од Улице Вука Караџића до 
Улице Милована Глишића и платоа испред Центра за културу за потребе снимање филма о Томи 
Здравковићу од Завода за заштиту споменика културе Ваљево, Улица Милована Глишића бр. 2. 

 Обавести јавност путем средстава јавног информисања о мерама ограничења и привремене 
забране саобраћаја најкасније 48 сати пре почетка привременог режима саобраћаја. 

 Постави саобраћајну сигнализацију за забрану саобраћаја која се поставља на уласку у улице у 
којима је привремено забрањен саобраћај. 

 Обавести станаре о другом термину за улазак и снабдевање уколико није могуће због потреба 
снимања испоштовати одобрени период тј. ујутру од 6:00 до 8:00 часова и поподне од 14:00 до 15:00 
часова. 

 Обезбедити пролаз за возила за снабдевање објеката, возила станара и возила извођача радова 
који немају алтернативу за приступ двориштима, приступ за допрему материјала и робе у делу 
затворених улица где се физичким баријерама затвара саобраћај. 

 Одобрава се регулисање саобраћаја  у складу са Правилником  о начину регулисања саобраћаја на 
путевима у зони радова ("Службени гласник РС" бр. 1034/2014) - РУЧНО РЕГУЛИСАЊЕ 
САОБРАЋАЈА 

 Преузима одговорност и обезбеђује сопственим средствима и људством безбедност саобраћаја на 
предметној локацији. 

 Возила која се крећу независно од саобраћајне сигнализације за потребе продуцентске куће морају 
имати исписану фирму, односно назив власника возила или имати назнаку са унутрашње стране 
предњег ветробранског стакла, возило за потребе продуцентске куће „Cobra film“ д.о.о. са потписом 
овлашћеног лица и печатом 

 Сопственим људством и средствима у сарадњи са саобраћајном и комуналном полицијом  
организује привремени режим саобраћаја. 

 Уклони постављене саобраћајне знакове након завршетка периода привременог режима саобраћаја 
за време снимања филма и врати сву уклоњену и прекривену саобраћајну сигнализацију која је 
померена у току снимања филма. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Градској управи града Ваљева, Одељењу за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне 
средине, поднет је захтев од стране продуцентске куће „Cobra film“ д.о.о. из Београда, Улица Кумановска 
бр. 12 за привремени режим саобраћаја у делу Улице Бирчанинова од Улице Вука Караџића до Улице  
Милована Глишића и Улици чика Љубина од раскрснице са Улицом Вука Караџића до хотела „Гранд“, за 
време припреме и снимања филма о Томи Здравковићу, у периоду од 21.07.2020. до 01.08.2020. године и 
коришћење површине јавне намене испред Центра за културу, у периоду од 31.07.2020. до 01.08.2020. 
године. 
 
Законом о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС", бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 
32/2013 – одлука УС, 55/2014, 96/2015 – други закон, 9/2016 – одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 – други 
закон, 87/2018 и 23/2019) прописано је: 
 

Члан 157. 
Техничко регулисање саобраћаја на државним путевима обавља министарство надлежно за послове 
саобраћаја, а на општинским путевима и улицама у насељима орган јединице локалне самоуправе 
надлежан за послове саобраћаја. 
На делу пута где долазе у додир државни и општински путеви, односно улице у насељу, орган јединице 
локалне самоуправе је дужан да, приликом техничког регулисања саобраћаја из своје надлежности, одлуку 
усклади са начином техничког регулисања саобраћаја на државном путу.  

 



 

     Члан 158. 
Под техничким регулисањем саобраћаја подразумевају се све мере и акције којима се утврђује режим 
саобраћаја у редовним условима и у условима радова на путу, а нарочито: усмеравање и вођење 
саобраћаја, управљање брзинама у функцији густине саобраћајног тока, ограничење брзине у функцији 
стања коловоза и временских услова, одређивање једносмерних путева и улица, утврђивање путева и 
улица у којима се забрањује саобраћај или саобраћај одређене врсте возила, ограничење брзине кретања 
за све или поједине категорије возила, одређивање простора за паркирање и заустављање возила, 
снабдевање, усмеравање и преусмеравање корисника, одређивање безбедног и ефикасног начина 
регулисања саобраћаја на раскрсницама, локација аутобуских стајалишта, дозвољена осовинска 
оптерећења, ради заштите животне средине и слично. 
Саобраћајно-техничким мерама у насељу уређује се режим саобраћаја у редовним условима и у току 
радова на путу, а нарочито: усмеравање транзитног, теретног, бициклистичког, пешачког саобраћаја, 
утврђивање путева и улица намењених јавном превозу путника, начин коришћења саобраћајних трака за 
возила јавног превоза путника, ограничење брзине за све или поједине категорије возила, одређивање 
једносмерних улица, пешачких зона, зона успореног саобраћаја, Зона "30", зона школе, зона заштите 
животне средине, одређивање безбедног и ефикасног начина регулисања саобраћаја на раскрсницама, 
одређивање простора за паркирање и заустављање возила, снабдевање, усмеравање и преусмеравање 
корисника и слично. 
За спровођење утврђеног режима саобраћаја мора се израдити саобраћајни пројекат и на путу поставити 
саобраћајна сигнализација према пројекту. Надлежни орган из члана 157. став 1. овог закона даје 
сагласност да је пројекат израђен у складу са утврђеним режимом саобраћаја.  
 
Правилником о начину регулисања саобраћаја на путевима у зони радова ("Службени гласник РС"  бр. 
1034/2014) - РУЧНО РЕГУЛИСАЊЕ САОБРАЋАЈА прописано је: 
 
Ручно регулисање саобраћаја у зони радова се врши од стране најмање два, за то одређена радника 
извођача радова, на начин лицем окренутим ка смеру кретања возила којима даје знак заставицом.  
Регулисање саобраћаја из става 1. врши се заставицама црвене и зелене боје димензија најмање 40 cm х 
40 cm, које имају следеће значење: 

1) подигнута зелена заставица - слободан пролаз за возила из смера где је та заставица подигнута, 
2) подигнута црвена заставица - забрањен пролаз за возила из смера где је та заставица подигнута.  

Место радника на путу који врше ручно регулисање је 20 метара пре почетка подручја сужења за сваки 
смер кретања возила. 
У случају када се радници који регулишу саобраћај не виде међусобно, користи се радио веза за њихову 
комуникацију. 
Ручно регулисање саобраћаја у зони радова се обавља у условима добре видљивости и не обавља се у 
ноћним условима. 
 
У складу са одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима орган јединице локалне самоуправе 
надлежан за послове саобраћаја донео је решење као у диспозитиву. 
 
Против овог решења може се изјавити жалба Градском већу града Ваљева у року од 15 дана од дана 
пријема овог решења, а подноси се преко овог органа са плаћеном административном таксом у износу од 
132.00 динара.  
 

Доставити: 

 Продуцентска кућа „Cobra film“ д.о.о., Улица Кумановска бр. 12, 11000 Београд 

 МУП-у Ваљево, Одељењу саобраћајне полиције 

 Одељењу за инспекцијске послове, Саобраћајна инспекција 

 Одељењу за грађевинско земљиште и инфраструктуру 

 Заводу за заштиту споменика културе Ваљево, Улица Милована Глишића бр. 2 

 ЈКП „ВИДРАК ВАЉЕВО", Улица војводе Мишића бр, 50 

 Одељење комуналне полиције 
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