5 . П РА В И Л А САОБРАЋ АЈА
Учесници у саобраћају су дужни да поступају у складу са прописима о правилима саобраћаја, саобраћајној сигнализацији и знацима и
наредбама које даје овлашћено службено лице надлежног органа.
5.1 ПОЈАМ И ЗНАЧАЈ ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА
Саобраћај се у првобитној појави одвијао према обичајним (неписаним) правилима. Повећањем броја возила долази до појаве саобраћајних незгода које су за последице имале повреде лица (чак смртне
случајеве) и причињавање материјалних штета. Одговорност за причињену саобраћајну незгоду се тешко утврђивала због непостoјaња писаних правила.
Саобраћај има и општедруштвени карактер, те се морало приступити утврђивању писаних правила за одвијање саобраћаја којих су се
морали придржавати сви учесници у саобраћају једне области, односно
државе, а касније ова правила добијају и међународни карактер.
Правила саобраћаја су производ искустава кроз дуги период развоја
саобраћаја, као и решавања насталих проблема од стране образованих
и стручних људи, која су као таква прихватале друштвене заједнице. У
почетку су то била само правила, да би се касније појавила и саобраћајна сигнализација, а још касније и наредбе овлашћених лица.
Правила саобраћаја, као и сабраћајна сигнализација, наравно и наредбе овлашћених лица, имају за циљ безбедно и ефикасно учешће
свих учесника у саобраћају.
5.2 ОПШТЕ ОДРЕДБЕ О ПОНАШАЊУ УЧЕСНИКА У
САОБРАЋАЈУ
5.2.1 Хијерархија поступања учесника у саобраћају
Учесници у саобраћају дужни су да поступају у складу са важећим
прописима, и то:
1. Знацима и наредбама полицијског службеника и других овлашћених лица (чланови школских саобраћајних патрола, саобраћајних
патрола грађана, радника који обезбеђују зону радова итд).
2. Саобрaћајној сигнализацији и то:
– светлосним саобраћајним знаковима (семафорима);
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– саобраћајним знаковима и
– ознакама на коловозу.
3. Правилима саобраћаја.
Учесници у саобраћају су дужни да поштују правила саобраћаја.
Уколико се значење саобраћајне сигнализације разликује од правила
саобраћаја, учесници у саобраћају су дужни да поступају према саобраћајној сигнализацији. Коначно, уколико се знаци и наредбе полицијских службеника и других овлашћених лица разликују од правила саобраћаја и од значења саобраћајне сигнализације, учесници у саобраћају
су дужни да се понашају у складу са знацима и наредбама полицијских
службеника и других овлашћених лица.
5.2.1.1 Знаци и наредбе полицијског службеника
Пoлицијски службеници дају прописане знаке којима исказују своје
наредбе и то у оквиру интервентног регулисања или непосредне контроле саобраћаја. Ови знаци и наредбе имају највиши приоритет, тј.
учесници су дужни да се понашају према њима чак и када нису у складу
са правилима саобраћаја и саобраћајном сигнализацијом.
5.2.1.2 Саобраћајна сигнализација
Саобраћајну сигнализацију чине:
– светлосни саобраћајни знакови;
– саобраћајни знакови и
– ознаке на коловозу.
У оквиру саобраћајне сигнализације утврђен је приоритет. Уколико се разликују значење светлосног саобраћајног знака и саобраћајног
знака, односно ознаке на коловозу, учесник у саобраћају је дужан да
поступа према светлосном саобраћајном знаку. Уколико се разликују
значење саобраћајног знака и ознака на коловозу, учесник у саобраћају
је дужан да поступа према значењу саобраћајног знака.
Светлосни саобраћајни знакови се користе за регулисање саобраћаја
на раскрсници, на пешачким прелазима, прелазу пута преко железничке пруге, на делу пута са саобраћајним тракама које мењају смер кретања и на местима где се обављају радови на путу.
Саобраћајним знаковима се на одређеним деловима пута регулишу
одређени услови и понашања у саобраћају (нпр. брзина, паркирање,
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скретање, претицање итд.). Значење саобраћајног знака траје онолико
колико важи тај саобраћајни знак. Уз саобраћајни знак може бити постављена и допунска табла која поближе одређује саобраћајни знак.
Ознакама на коловозу се регулише саобраћај помоћу линија и симбола на коловозу.
5.2.1.3 Правила саобраћаја
Правила саобраћаја прописују основна понашања учесника у саобраћају.
Наведени начини регулисања саобраћаја (овлашћена лица, семафори, саобраћајни знакови, ознаке на коловозу), могу бити присутни на
истом месту. У том случају ови начини регулисања међусобно се:
– потврђују,
– истовремено примењују или
– искључују (негирају) једни друге.
a) Начини регулисања саобраћаја се потврђују (поближе одређују)
Различити начини регулисања саобраћаја могу потврђивати једни
друге.
Пример: Раскрсница регулисана саобраћајним знаковима и ознакама на коловозу који се међусобно потврђују (поближе одређују).
Првенство пролаза на раскрсници
регулисаној саобраћајним знаковима
имају возила којa у раскрсницу улазе
путем са првенством пролаза. У исто
време возила која долазе са споредног пута морају бити заустављена испред раскрснице. На оваквим раскрсницама поред саобраћајних знакова
о првенству пролаза могу бити уцртане и ознаке на коловозу (STOP,
зауставна линија), које одређују место испред којег се возило мора зауставити и тако потврђују и поближе одређују саобраћајне знакове.
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б) Начини регулисања саобраћаја се истовремено примењују
Начини регулисања саобраћаја се могу истовремено примењивати
поштујући ниво приоритета.
На раскрсници на којој је саобраћај регулисан саобраћајним знаковима, светлосним саобраћајним знаковима или знацима полицијског
службеника, истовремено важи и правило о првенству пролаза за возила која имају иста права по начину регулисања саобраћаја вишег нивоа,
а путање тих возила се секу у раскрсници.
Пример: Раскрсница регулисана
саобраћајним знаковима. Оба возила се крећу по путу са првенством
пролаза, а путање им се секу у зони
раскрснице. Саобраћајни знакови им
дају иста права првенства пролаза.
Применом правила о првенству пролаза прво ће проћи преко раскрснице
возило тамноплаве боје, јер другом возилу долази са десне стране.
Иста правила важе и за возаче који долазе са споредних путева, једни у односу на друге. Возачи који имају иста права по саобраћајном
знаку или ознакама на коловозу, а путање њихових возила се укрштају
у раскрсници, поступиће по правилу о првенству пролаза.
в) Начини регулисања саобраћаја се искључују (негирају)
Начини регулисања саобраћаја могу једни друге искључивати. На
раскрсници на којој је саобраћај регулисан семафором не важе знакови
о првенству пролаза за време док се са семафора дају светлосни саобраћајни знакови за регулисање саобраћаја. Ако на оваквој раскрсници саобраћај из неког разлога регулише полицијски службеник, не важе ни
светлосни саобраћајни знакови, ни саобраћајни знакови, ни ознаке на
коловозу, као ни правила саобраћаја која су у супротности са знацима
саобраћајног службеника. Правила и саобраћајна сигнализација, који
нису у супротности са знацима полицајца, се примењују.
Пример: Раскрсница регулисана
саобраћајним знаковима и светлосним
саобраћајним знаковима на којој истовремено саобраћај регулише полицајац.

5.2.2 Начин кретања возила и обавеза држања одстојања
и растојања
Возач је дужан да се возилом креће ближе десној ивици коловоза,
али тако да не угрожава своју безбедност. Возач је дужан да, с обзиром
на брзину кретања возила и друге околности саобраћаја, возило држи
на таквом одстојању и растојању од других возила, односно учесника у
саобраћају, да не изазива опасност и не омета друге учеснике у саобраћају.
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5.2.3 Остављање предмета на путу
Предмет, односно материја која може да угрози, односно омета безбедност саобраћаја, не сме се налазити на путу.
Учесник у саобраћају је дужан да без одлагања са пута уклони предмет, односно материју која се на коловозу нашла његовим чињењем, као
и предмет, односно материју која потиче са возила којим управља.
Уколико је у могућности и ако тиме не омета безбедност саобраћаја,
учесник у саобраћају је дужан, у циљу безбедности саобраћаја, да уклони предмете и препреке који угрожавају безбедност саобраћаја са коловоза, а ако није у могућности, дужан је да о томе без одлагања обавести
полицију или предузеће које се стара о одржавању пута.
Учесник у саобраћају је дужан да без одлагања обавести полицију
о сваком догађају, односно појави која може угрозити или угрожава безбедност саобраћаја.
Власник, односно корисник возила, не сме дозволити да се одбачено
возило налази на путу, односно месту на коме је дозвољено заустављање или паркирање возила.
5.2.4 Општа обавеза према пешацима, слепим особама и
возилима која врше превоз путника и деце
Возач је дужан да обрати пажњу на пешаке који се налазе на коловозу,
или ступају на коловоз, или исказују намеру да ће ступити на коловоз.
Када прилази пешачком прелазу, возач мора да прилагоди брзину
возила тако да у свакој ситуацији коју види или има разлога да предвиди, може безбедно да заустави возило испред пешачког прелаза.
На делу пута на коме се крећу деца, односно где су постављени саобраћајни знакови о учешћу деце у саобраћају, возач је дужан да вози са
нарочитом опрезношћу, тако да може благовремено да заустави возило.
Возач је дужан да обрати посебну пажњу на слепа и инвалидна лица.
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5.2.5 Коришћење телефона и других уређаја за комуникацију
Возач не сме да користи телефон, односно друге уређаје за комуникацију, уколико нема, односно не користи опрему која омогућава телефонирање без ангажовања руку за време вожње.
Возач не сме да користи аудио, односно видео-уређаје на начин да
не чује звучне сигнале других учесника у саобраћају, нити да предузима друге радње које ометају његову пажњу при управљању возилом.
Лице које се превози возилом не сме да омета возача у управљању
возилом, нити да утиче на њега да управља возилом на начин којим се
умањује безбедност саобраћаја.

5.3 ПРАВИЛА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДЊИ У САОБРАЋАЈУ

5.2.6 Забрана коришћења уређаја за откривање и ометање рада
уређаја за мерење брзине
У возилу се у саобраћају на путу не сме користити нити налазити
уређај, односно средство којим се може откривати или ометати рад уређаја за мерење брзине кретања возила, односно других уређаја намењених за откривање и документовање прекршаја.
5.2.7 Коришћење сигурносних појасева
Возач и путници у моторном возилу у коме су уграђени, односно постоје места за уградњу сигурносних појасева, дужни су да у саобраћају
на путу користе сигурносни појас на начин који је предвидео произвођач возила.
5.2.8 Коришћење светлоодбојних прслука
Возач и путници који излазе из возила на путу ван насеља, као и на
местима где је забрањено заустављање и паркирање у насељу, обавезни
су да обуку светлоодбојни прслук.
5.2.9 Употреба показивача правца
Обавештавање осталих учесника у саобраћају о намери извођења
одређене радње се врши помоћу одговарајућег показивача правца, односно руком ако на возилу не постоје показивачи правца. Није довољно
укључити показиваче правца, веома је значајно уверити се да су остали
учесници у саобраћају схватили намеру исказану показивачима правца.
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5.3.1 Укључивање возила у саобраћај
Укључивање возила у саобраћај
је излазак возилом на пут (стаза, коловоз), са површине на којој се не
врши јавни саобраћај, као и поновно
покретање возила на путу, односно
коловозу пута након заустављања
или паркирања.
Возач који се укључује својим возилом у саобраћај дужан је да:
– се увери у могућност безбедног укључивања;
– обавести остале учеснике у саобраћају о својој намери;
– пропусти учеснике у саобраћају који имају првенство.
5.3.1.1 Уверавање у могућност безбедног укључивања
Пре укључивања у саобраћај возач је дужан да добро осмотри и
схвати саобраћајну ситуацију, процени брзине и растојања осталих
учесника у саобраћају, па тек кад се увери да је то безбедно, настави
укључивање у саобраћај.
Безбедно укључивање у саобраћај је могуће ако је део коловоза неопходан за укључивање, слободан у временском периоду потребном за
извођење укључивања у саобраћај. Укључивање у саобраћај се врши
тако да се не ометају други учесници у саобраћају, односно да се не
угрожава безбедност саобраћаја. Свако укључивање у саобраћај, које
захтева промене начина кретања других учесника у саобраћају (кочење,
скретање, заустављање и сл.), није правилно.
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5.3.1.2 Обавештавање осталих учесника у саобраћају о намери
укључивања
Обавештавање осталих учесника у саобраћају се врши помоћу одговарајућег показивача правца, односно руком ако на возилу не постоје

а) Непрегледна места
Укључивање у саобраћај на непрегледним местима је посебно опасна радња и треба га избегавати. На оваквим местима возач је дужан да
укључивање у саобраћај обезбеди
помоћу другог лица. Ово лице ће стати на погодном месту тако да добро
види саобраћај на путу и обавештавати возача у ком тренутку може извршити безбедно укључивање у саобраћај. Значајно је нагласити да лице
које помаже, осматра и процењује
саобраћајну ситуацију само помаже, али возач који се укључује и даље
одговара за безбедност при укључивању у саобраћај.

показивачи правца. Није довољно укључити показиваче правца, веома
је значајно уверити се да су остали учесници у саобраћају уочили укључен показивач правца и разумели намеру.
5.3.1.3 Пропуштање осталих учесника у саобраћају
Лице које се у саобраћај укључује возилом или без возила, дужно
је приликом укључивања у саобраћај пропустити све друге учеснике у
саобраћају. Приликом укључивања из дворишта или са другог простора
поред пута на коме се не одвија јавни саобраћај, возач је дужан:
– пропустити пешаке који се крећу тротоаром,
– пропусти бицикле који се крећу бициклистичком стазом,
– пропусти бицикле, мопеде и лаке трицикле који се крећу бициклистичком траком и
– пропусти возила која се крећу коловозом.
Бициклисти при укључивању на бициклистичку стазу имају обавезу
пропуштања:
– пешака приликом преласка преко тротоара и
– бициклиста који се крећу бициклистичком стазом.

5.3.1.4 Укључивање у саобраћај на посебним местима
При укључивању у саобраћај постоје посебна места и посебне обавезе и то:
– непрегледнa места;
– земљани пут и друге површине без коловозног застора и
– стајалиште за возила јавног превоза путника у насељу.
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б) Земљани пут и друге површине без коловозног застора
Возач који се возилом укључује са пута без савременог коловозног
застора (земља, макадам), дужан је пропустити сва возила која се крећу
путем са савременим застором (коцка, бетон, асфалт и сл.).
Ако се возач укључује возилом са земљаног пута или друге површине без изграђеног застора, дужан је возило којим управља очистити од
блата или других материја које могу угрозити безбедност саобраћаја
пре наиласка на коловоз пута. Блато, односно друге материје које својим возилом нанесе на коловоз, возач је дужан да очисти са коловоза.
Прљавштине на коловозу смањују трење, умањују могућност управљања возилом, а посебно смањују
могућност безбедног кочења. Ово
може изазвати заношење возила,
слетање са пута или неконтролисани
прелазак на другу саобраћајну, односно коловозну траку. То је посебно
изражено у условима када возачи не
очекују овакве промене на коловозу.
Нажалост, у време пољопривредних радова повећава се број саобраћајних незгода које настају у околностима прљавог коловоза.

141

ПКАШС - ПРИРУЧНИК за полагање возачког испита

в) Укључивање аутобуса са стајалишта у насељу
Возач је дужан да у насељу омогући укључивање у саобраћај аутобусу који се укључује у саобраћај са стајалишта. Наиме, уколико су
изграђене посебне аутобуске нише
(проширења), у којима стају аутобуси, онда је омогућено неометано кретање других возила док аутобус стоји
у стајалишту. Међутим, веома је важно да се аутобусима омогући неометано укључивање у саобраћај из
оваквих ниша. Зато су возачи дужни
да успоре кретање поред заустављеног аутобуса, да
провере да ли је на
аутобусу укључен
леви показивач правца, а по потреби и да стану како би се аутобус неометано укључио у саобраћај.
5.3.2 Кретање возила по путу
Возила се крећу десном страном коловоза, односно десном коловозном траком у смеру кретања, односно стазом намењеном за ту врсту
возила. При кретању возач своје возило мора држати што ближе десној
ивици коловоза тако да не угрожава своју и безбедност осталих учесника у саобраћају.
Возач је дужан да своје возило држи на безбедном одстојању од возила које се креће испред његовог возила. Поред безбедног одстојања,
возач је дужан да држи и безбедно растојање приликом мимоилажења,
обилажења и претицања другог учесника у саобраћају.
5.3.2.1 Саобраћајне површине за кретање возила и пешака
Возила и пешаци се по правилу крећу путем. Пут може бити ван
насеља или у насељу као саставни део улице. На слици је приказан пут
у улици и његови делови су означени бројевима:
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1. пут
2. коловоз
3. коловозне траке
4. саобраћајне траке
5. бициклистичка стаза и/или трака
6. тротоар
Возач возила се креће површином (делом) пута која је намењена за кретање тог возила.
Возач може за кретање возила користити и површину која није намењена за саобраћај те врсте возила, у случају кад је то дозвољено,
само кад је то неопходно уз нарочиту пажњу.
Путеви су намењени за саобраћај возила у оба или једном смеру и
чији коловоз може бити:
– за кретање у оба смера са две коловозне траке које имају по једну
саобраћајну траку;
– за кретање у оба смера са три саобраћајне траке;
– за кретање у оба смера са четири или више саобраћајних трака;
– за кретање у оба смера са две коловозне траке које су физички
одвојене;
– за кретање у једном смеру са једном коловозном траком која има
једну или више саобраћајних трака.
5.3.2.2 Пут за двосмерни саобраћај са две сaобраћајне траке
Основна карактеристика овог пута је да свака коловозна трака има
само једну саобраћајну траку, односно саобраћајна трака је у исто време
и коловозна трака.
Обзиром на стање и особине пута,
услове саобраћаја и брзину кретања,
возач се на оваквом путу креће возилом што ближе десној ивици коловоза на безбедном одстојању тако да не
угрожава себе нити остале учеснике у саобраћају.
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5.3.2.3 Пут за саобраћај у оба смера са три саобраћајне траке
Возила се крећу крајњом десном
траком у смеру кретања. Средишња
саобраћајна трака се по правилу ко-

ристи за обилажење и претицање,
сем кад је саобраћајном сигнализацијом другачије одређено (саобраћајни знакови и ознаке на коловозу).
Забрањено је кретање крајњом левом саобраћајном траком.
5.3.2.4 Пут за саобраћај у оба смера са четири или више
саобраћајних трака
На путу за саобраћај у оба смера, са коловозом који има четири или
више саобраћајних трака, возач не
сме за кретање возила користити коловозну траку, односно саобраћајне
траке намењене за кретање возила
из супротног смера. Коловозне траке
(са две или више саобраћајних трака), за кретање возила из супротног
смера су по правилу одвојене неиспрекиданом (пуном) удвојеном линијом.
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5.3.2.6 Пут са једном коловозном траком, односно саобраћајем
у једном смеру
Пут са једносмерним саобраћајем
може имати једну, две или више саобраћајних трака.
На путу са коловозом за саобраћај возила у једном смеру, возач за
кретање возила не сме користити забрањен смер.
5.3.2.7 Посебна правила за кретање возила по коловозним
тракама које имају две или више саобраћајних трака
Када коловозна трака има две или више саобраћајних трака, тада
постоје следећа правила кретања у зависности од пута, односно саобраћајне траке:
– пут са две или више саобраћајних трака за кретање у истом смеру
ван насеља;
– пут са две или више саобраћајних трака за кретање у истом смеру у
насељу;
– трамвајска баштица и саобраћајна трака за возила јавног превоза;
– кретање возила у случају престанка једне од саобраћајних трака.

5.3.2.5 Пут за саобраћај у оба смера са две коловозне траке
које су физички одвојене
На путу за саобраћај у оба смера,
са коловозом који има физички одвојене коловозне траке (одвојене смерове кретања), возач за кретање возила
не сме користити коловозну траку намењену за саобраћај возила из супротног смера. Коловозне траке могу имати једну или више саобраћајних трака.

а) Пут са две или више саобраћајних трака за кретање возила у
истом смеру ван насеља
На путу ван насеља са две или више саобраћајних трака намењених за кретање возила у истом смеру, возач за кретање возила користи
крајњу десну слободну саобраћајну траку намењену за кретање возила
у том смеру.
Пример: Гледано са лева на десно, десна саобраћајна трака је потпуно заузета па се возила крећу и
левом саобраћајном траком. На левој
коловозној траци није заузета крајња
десна саобраћајна трака па се возило плаве боје креће правилно десном
саобраћајном траком.
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б) Пут са две или више саобраћајних трака за кретање возила у
истом смеру у насељу
На путу у насељу са две или више саобраћајних трака намењених за
кретање возила у истом смеру, возач за кретање возила може користити
саобраћајну траку која није уз десну ивицу коловоза у дозвољеном смеру, тако да не омета остале учеснике у саобраћају.
Возачи теретних возила чија највећа дозвољена маса прелази 3.500
kg, затим возачи возила која не могу развити брзину већу од 40 km/h,
као и возачи возила која се по дефиницији не сматрају моторним возилима, могу користити за кретање возила само крајњу десну саобраћајну
траку. Возачи ових возила могу користити саобраћајну траку која није
крајња десна само за обилажење, претицање и престројавање испред
раскрснице ради скретања улево, као и за наставак кретања по правцу ако је то саобраћајним знаком, односно ознакама на коловозу тако
одређено.
Пример: Теретно возило на левој
коловозној траци и трактор на десној
коловозној траци се крећу крајњом
десном траком, а друге траке ће користити само за обилажење, претицање
и престрој
авање при скретању.

завршава, возач који се креће у истом смеру у траци поред, дужан је да
омогући укључивање возила са закрчене траке у траку којом се креће, и
то на начин да се креће на таквом одстојању од возила испред себе да се
на безбедан начин у ту трaку испред њега може укључити једно возило
са траке која се завршава.

в) Трамвајска баштица и саобраћајна трака за возила јавног
превоза путника
Трамвајском баштицом, односно
саобраћајном траком за возила јавног
превоза, крећу се трамваји и возила
јавног превоза путника. Овим тракама се могу кретати и возила са првенством пролаза и возила под пратњом.
Саобраћај осталим возилима није дозвољен.
г) Кретање возила у случају престанка једне од саобраћајних
трака
Ако је на путу са више саобраћајних трака за исти смер онемогућено одвијање саобраћаја на једној од саобраћајних трака или се трака
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5.4 ПОМЕРАЊЕ ВОЗИЛА ПО ПУТУ
5.4.1 Скретање
Скретање возилом је промена правца кретања на раскрсници.
Скретањe је врло опасна и сложена радња и као таква често је узрок
саобраћајних незгода.
Разликују се скретање удесно и скретање улево.
Искључивање возила са пута ван раскрснице се одвија по правилима која важе за скретање.
Возач возила који скреће на раскрсници дужан је учинити следеће:
– да се увери у могућност безбедног скретања;
– да обавести остале учеснике у саобраћају о својој намери;
– да прилагоди брзину кретања
возила за безбедно скретање;
– да изврши престројавање возилом на довољној удаљености
испред раскрснице, уколико је
потребно и могуће;
– да се креће прописном путањом и
– да поштује првенство пролаза
других учесника у саобраћају.
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5.4.2 Уверавање у могућност безбедног скретања
Уверавање у могућност безбедног скретања подразумева уочавање
присуства осталих учесника у саобраћају, присуство овлашћеног лица,
као и вертикалне и хоризонталне сигнализације, (светлосни саобраћајни знакови, саобраћајни знакови и ознаке на коловозу). Возач ће одустати од намере скретања возилом по наредби овлашћеног лица, односно
ако је саобраћајним знаком или ознаком на коловозу такво скретање
забрањено.

5.4.4 Прилагођавање брзине кретања возила за безбедно скретање
Возач је дужан да прилагоди брзину кретања условима саобраћаја приликом приближавања раскрсници, односно престројавању за скретање.

Пример: Саобраћајни знакови који искључују или забрањују скретање. Саобраћајни знак Oбавезан смер право искључује скретање улево и удесно. Дозвољени смерови право и удесно искључују скретање
улево, као и саобраћајни знак Забране скретања улево. Саобраћајни
знак Дозвољени смерови право и улево искључује скретање удесно, као
и саобраћајни знак Забрана скретања удесно.

Пример: Поред знакова о забрани постоје и знакови који обавезују
скретање, а то су знакови: Обавезан смер улево или удесно, Дозвољени
смерови улево и удесно и Обавезно скретање улево или удесно.
5.4.3 Обавештавање учесника у саобраћају о намери скретања
Возач возила је обавезан да обавести остале учеснике у саобраћају
о својој намери да изврши скретање укључивањем показивача правца,
који мора бити укључен све време извођења радње скретања. Ако на
возилу нема показивача правца (бицикл, мопед, запрега и сл.), возач ће
обавештавање извршити одрученом руком.
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5.4.5 Престројавање возилом и путања скретања
Возач је дужан да изврши престројавање својим возилом испред места скретања тако што ће заузети правилан положај за скретање.

За скретање удесно возач се својим возилом по правилу престројава
уз десну ивицу коловоза, односно заузима крајњу десну саобраћајну
траку у смеру кретања и на бочни
пут улази уз десну ивицу коловоза.
За скретање улево возач се својим
возилом по правилу престројава уз
средишњу линију коловоза, односно
уз леву ивицу коловозне траке, односно заузима крајњу леву саобраћајну
траку у смеру кретања и на бочни
пут улази уз средишњу линију, односно улази у леву саобраћајну траку
бочног пута. Приликом проласка кроз саму раскрсницу мора се кретати
својим возилом уз линију водиљу или замишљену линију водиљу, тако
да му центар раскрснице остане са десне стране.
Пример: Плаво возило скреће удесно и престројило се у крајњу десну саобраћајну траку у смеру кретања, односно уз десну ивицу коловоза. Зелено возило скреће улево и престројило се у крајњу леву саобраћајну траку у смеру кретања, односно уз леву ивицу коловозне
траке, односно уз средишњу линију пута.
Ако је саобраћајним знаком, односно ознакама на коловозу другачије одређено, престројавање и
кретање кроз раскрсницу се врши
сагласно са знаком, односно ознаком
на коловозу.
Пример: Возила (са горњег пута)
пролазе кроз раскрсницу скретањем
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удесно свако својом саобраћајном траком исправно, јер је ознакама на
коловозу тако предвиђено.
На путевима са једносмерним саобраћајем правила престројавања
су иста као и код путева са двосмерним саобраћајем. (На путу са једносмерним саобраћајем коловозна трака, односно коловоз су једна иста
површина).
Пример: Теретно возило долази
са пута са једносмерним саобраћајем
и скреће удесно. Правилно је престројено у крајњу десну саобраћајну траку. Возило зелене боје такође
долази са пута са једносмерним саобраћајем и престројено је исправно у
крајњу леву саобраћајну траку, односно уз леву ивицу коловозне траке, тј. леву ивицу коловоза.

5.4.7 Кретање возила по путу са првенством пролаза који је означен допунском таблом Пружање пута са првенством пролаза
Приликом кретања возила по путу са првенством пролаза, који је
означен допунском таблом Пружање пута са првенством пролаза,
важе сва правила скрeтања.

5.4.6

Поштовање
саобраћају

првенства

пролаза

других

учесника

у

При скретању на раскрсници возач
својим возилом мора пропустити сва
возила која имају првенство пролаза
према правилима о првенству пролаза,
саобраћајним знаковима, светлосним
саобраћајним знаковима или знацима
које даје полицијски службеник.
Приликом скретања на раскрсници (лево или десно), возач својим возилом мора пропустити:
– пешаке који прелазе коловоз бочног пута и
– пешаке који прелазе коловоз на обележеном пешачком прелазу.

Посебно је битна обавеза обавештавања осталих учесника у саобраћају о намери кретања по путу са
првенством пролаза (који скреће),
јер се тиме врши скретање улево и
треба укључити леви показивач
правца, а из супротног смера скреће
удесно и треба укључити десни показивач правца. (На свакој раскрсници кретањем по путу „пружање
пута са првенством пролаза“ из једног смера се врши скретање улево, а
из супротног удесно).
Возачи возила, који се крећу својим возилом право преко раскрснице, не смеју укључивати ниједан показивач правца јер не врше скретање.
Првенство пролаза на таквој раскрсници је регулисано саобраћајним знаковима.
Ако возачи возила имају иста права првенства изражена саобраћајним знаковима, а при томе им се путање на раскрсници укрштају, тада
се првенство пролаза решава правилом о првенству пролаза.

Приликом скретања удесно возач својим возилом мора пропустити
и возила која га сустижу и то:
– возила јавног превоза путника која се крећу истим путем, у истом
смеру, саобраћајном траком намењеном за возила јавног превоза
путника и
– бицикле и мопеде који се крећу истим путем, у истом смеру, бициклистичком траком или стазом.

5.3.4 Полукружно окретање
Полукружно окретање је промена смера кретања обављена тако да
се возач возилом врати на правац из ког је дошао.
Полукружно окретање возач возила сме да отпочне само ако се уверио да то може да учини на безбедан начин и ако је обавестио остале
учеснике у саобраћају о својој намери на одговарајући начин.
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5.4.2 Полукружноо окретање без маневра
Према начину извођења, полукружно окретање може бити:
– полукружно окретање без маневра и
– полукружно окретање са маневром.
a) Полукружно окретање без маневра подразумева извођење радње
полукружног окретања у једном потезу са путањом у облику полукруга. Изводи се на ширим путевима где је
могуће извести овакав маневар. Нарочито је повољно ову радњу изводити на путевима са више саобраћајних трака под условом да се не ометају
остали учесници у саобраћају.
Полукружно окретање без маневра према месту извођења може
бити:
– полукружно окретање без маневра на путу ван раскрснице и
– полукружно окретање без маневра на раскрсници.
Полукружно окретање са маневром се обавља на деловима пута где
није забрањено заустављање.
Полукружно окретање возила је забрањено:
– у тунелу;
– на мосту, вијадукту, надвожњаку, подвожњаку;
– на уском делу пута;
– на аутопуту и мотопуту;
– на местима недовољне прегледности;
– у условима смањене видљивости;
– на сваком другом месту ако би се изводило на небезбедан начин и
– на местима где је то саобраћајним знаком забрањено.
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б) Полукружно окретање возила на путу се најчешће обавља са
маневром због недовољне ширине коловоза за окретање у једном
потезу. Полукружно окретање не
треба вршити на путевима са већим интензитетом саoбраћаја
због дужине задржавања возила у
положајима који су супротни правилима о нормалном кретању возила
по путу.
Полукружно окретање на
Окрећите полукружно,
коловозу подразумева окретање
само кад је стварно нужно.
возила у три маневра без силажења са коловоза.
5.4.3 Вожња возилом уназад
Кретање возилом уназад је забрањено. Дозвољено је само у посебним случајевима (паркирање,
полукружно окретање, прека потреба и сл.) на кратком
делу тако да се не ометају и не
угрожавају остали учесници у
саобраћају.
Кретање возилом уназад
нарочито није дозвољено ако
би такво кретање угрозило
друге учеснике у саобраћају, на непрегледном делу пута, при смањеној видљивости, у тунелима,
на деловима пута где је забрањено заустављање возила и на прелазима
пута преко железничке пруге и сл.
Кретање возилом уназад се изводи оном страном коловоза којом се
до тада возило кретало унапред. За време кретања уназад на возилу
морају бити укључена сва четири показивача правца.
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5.4.4 Мимоилажење
Мимоилажење је пролажење учесника у саобраћају поред другог
учесника у саобраћају који долази из супротног смера.
При мимоилажењу возила пролазе једно другом са леве стране.
Приликом мимоилажења возач је
дужан да са своје леве стране остави
довољно растојања између свог возила и возила са којим се мимоилази,
по потреби и да возило помери ка десној ивици коловоза.
При мимоилажењу са пешаком, возач је дужан да држи безбедно
растојање између возила и пешака.
Уколико због препреке на путу или других учесника у саобраћају
возач не може да изведе безбедно мимоилажење, дужан је да успори
кретање свог возила и да га по потреби заустави да би пропустио возило из супротног смера.
Изузетно, када на раскрсници која није са кружним током саобраћаја, возила долазе из супротних смерова и скрећу улево, возач својим
возилом мимоилази возило из супротног смера тако што га пропушта
са своје десне стране.
Пример: Приликом скретања улево на
раскрсници центар раскрснице остаје са десне стране, те као последица овог правила
црвено и плаво возило се мимоилазе са десне стране.
Уколико је због недовољне ширине пута или препреке мимоилажење онемогућено, возач којем је то, с обзиром на карактеристике и стање
пута и околности саобраћаја, лакше да изведе, дужан је да се први заустави и по потреби кретањем уназад или на други начин помери своје
возило и заузме на путу положај који омогућава мимоилажење.
На делу пута који је саобраћајним знаком означен као опасан успон,
односно као опасна низбрдица, на коме је
мимоилажење возила немогуће или је веома
отежано, возач возила које се креће низ нагиб дужан је да заустави своје возило на погодном месту ако примети да му друго возило иде у сусрет уз нагиб.

Пример: Оба возила имају погодно место за заустављање, те ће возач возила које се креће низ нагиб зауставити своје возило, а то је возило црвене боје.
Изузетно, возач који се креће уз нагиб
дужан је да заустави своје возило ако испред себе има погодно место за заустављање, које омогућава безбедно мимоилажење
и ако би, у случају да тако не поступи, мимоилажење захтевало кретање уназад једног од возила.
Пример: Возило плаве боје по правилу
треба да се заустави и тиме омогући мимоилажење. Обзиром да се оно већ налази на
сужењу, то заустављање неће имати ефекта. Возач возила црвене боје има погодно
место за заустављање, те ће заустављањем
омогућити мимоилажење.
На делу пута који је саобраћајним знаком означен као опасан успон,
односно као опасна низбрдица, на коме је мимоилажење возила немогуће или је веома отежано, када једно од возила која се мимоилазе мора
да се креће уназад, кретаће се уназад:
– свако возило које се сусрело са возилом које вуче прикључно
возило;
– теретно возило које се сусрело са аутобусом;
– возило које се сусрело са возилом више врсте.
Возила се класификују од ниже ка вишој врсти на следећи начин:
мотоцикли, као и мопеди, трицикли и четвороцикли, путничко возило,
трактор, радна машина, теретно возило, аутобус и скуп возила.
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Ако се мимоилазе возила исте врсте, тада се креће уназад возило
које се креће низ нагиб, осим ако је, с обзиром на услове и положај
возила на путу, лакше да то учини возач возила које се креће уз нагиб.
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Пример (лево): Возила имају исте услове па се вожњом уназад
креће возило црвене боје које се кретало низ нагиб. Пример (десно):
Возило црвене боје које се креће уз нагиб има погодније место за омогућавање мимоилажења па ће се оно кретати вожњом уназад.

5.4.5 Претицање и обилажење
Претицање је пролажење учесника у саобраћају поред другог учесника у саобраћају, који се креће коловозом у истом смеру.
Претицање је дозвољено само на
начин да се тиме не угрожава своја безбедност и безбедност осталих
учесника у саобраћају. Ово је врло
опасна радња, те јој стога треба посветити посебну пажњу.

Претицање се врши са леве стране возила које се претиче.
Претицање сме да се врши само са десне стране ако је возило на
коловозу заузело такав положај и његов возач даје такав знак да се са
сигурношћу може закључити да то возило
скреће улево.
Пример: Возач зеленог возила је обавестио остале учеснике у саобраћају и заузео
положај за скретање улево, а кретао се брзином од 10 km/h непосредно испред раскрснице. У исто време возач плавог возила
пре скретања удесно је крећући се брзином од 20 km/h извршио претицање зеленог возила са десне стране.
Трамвај који се креће по шинама постављеним на средини коловоза
сме да се претиче само са десне стране, ако
између њега и десне ивице коловоза постоји саобраћајна трака.
Пример: Возач плавог возила има довољно простора са десне стране трамваја
који се креће средином коловоза, те му је дозвољено претицање са десне стране трамваја. Претицање трамваја са
леве стране у оваквој ситуацији је забрањено.
На путу на коме постоје најмање две саобраћајне траке намењене за саобраћај возила у истом смеру и на коме су колоне возила,
брже кретање возила у једној саобраћајној
траци од кретања возила у другој саобраћајној траци не сматра се претицањем.
Пример: На десној коловозној траци
формиране су две колоне возила. Брже кретање једне од друге колоне
возила не сматра се претицањем.
На путу у насељу на коме постоје најмање две саобраћајне траке намењене за саобраћај возила у истом смеру, пролажење са десне стране
возила које се не креће крајњом десном саобраћајном траком не сматра се претицањем.
Пример: На левој коловозној траци
(гледано са лева на десно), плаво возило
пролази са десне стране зеленог возила и
ово пролажење не сматра се претицањем.

156

157

РЕГУЛИСАЊЕ МИМОИЛАЖЕЊА НА СУЖЕНОМ ДЕЛУ ПУТА
ПОМОЋУ САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА
На местима трајног сужења на кратком делу пута, отежано мимоилажење се може регулисати саобраћајним знаковима.
Првенство пролаза за возила из супротног смера
- обавеза возача да
уступи првенство пролаза возилима
из супротног смера

Првенство пролаза
у односу на возила
из супротног смера
- обавештење о праву првенства у односу на возила из
супротног смера

Примери: Слике приказују два случаја регулисања мимоилажења
на суженом делу пута помоћу саобраћајних знакова.
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5.4.5.1 Обавезе возача чије се возило претиче
Возач коме је дат знак за претицање његовог возила:
– дужан је да помери своје возило ка десној ивици коловоза и
– не сме да повећава брзину кретања свог возила док га друго возило претиче.
5.4.5.2 Обилажење возила или препреке на путу
Обилажење је пролажење учесника у саобраћају поред другог учесника у саобраћају који се не помера, објекта или препреке на коловозу.
Обилажење се по правилу одвија са леве
стране возила, односно препреке.
Ако се на средини коловоза налази површина која није намењена за саобраћај возила, објекат или уређај, возила морају да их
обилазе са десне стране.
Површине, објекти или уређаји који се
налазе на средини пута са једносмерним саобраћајем, могу да се обилазе са обе стране
ако саобраћајним знаком није другачије
одређено.
Пример: Возило на слици може обићи
пешачко острво са леве или са десне стране
јер се налази на средини коловоза пута са једносмерним саобраћајем, а
саобраћајном сигнализацијом није другачије одређено.
5.4.5.3 Обавезе возача приликом претицања или обилажења
Претицање или обилажење возач сме да врши само ако тиме не омета нормално кретање возила која долазе из супротног смера и када на
путу има довољно простора за безбедно извођење тих радњи.
Возач не сме да врши претицање или обилажење када тиме може
угрозити друге учеснике у саобраћају.
Возач који претиче дужан је да своје возило држи на потребном растојању и одстојању од возила које претиче, тако да га не омета нити
угрожава друге учеснике у саобраћају.
После претицања или обилажења возач је дужан да се без ометања или угрожавања осталих учесника у саобраћају врати у саобраћајну
траку којом се кретао пре тога.
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5.4.5.4 Забране претицања и обилажења
Возач не сме возилом да започне претицање или обилажење:
– колоне возила;
– ако је возач који се креће иза њега отпочео претицање;
– ако је возач испред њега на истој саобраћајној траци дао знак за претицање или обилажење;
– ако би тиме угрозио безбедност саобраћаја или ометао саобраћај из супротног смера;
– ако по извршеном претицању или обилажењу не би могао да се
врати у саобраћајну траку којом се кретао пре тога без ометања
или угрожавања осталих учесника у саобраћају;
– зауставном траком;
– на почетку превоја, на превоју, испред и у непрегледној кривини,
осим на коловозу са најмање две саобраћајне траке за кретање
возила у истом смеру;
– у тунелу, осим у тунелу са најмање две саобраћајне траке за кретање возила у истом смеру;
– возила које се приближава пешачком
прелазу или га прелази;
– возила које се зауставило и зауставља
ради пропуштања пешака на пешачком прелазу;
– на прелазу пута преко железничке
или трамвајске пруге;
– колоне возила под пратњом;
– саобраћајном траком за спора возила,
– на месту где је то забрањено саобраћајном сигнализацијом;
– на начин да прелази возилом преко
неиспрекидане уздужне линије при чему користи саобраћајну
траку намењену за кретање возила из супротног смера.
Возач не сме да претиче друго возило непосредно испред раскрснице или на раскрсници која није са кружним током саобраћаја.
Непосредно испред раскрснице и на раскрсници возач у случају
када се креће путем са првенством пролаза, сме да претиче:
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– возило које скреће улево, а претиче се са десне стране;
– возило које скреће удесно, али да при том својим возилом не прелази на део коловоза намењен за саобраћај возила из супротног
смера;
– возило које се креће на путу са првенством пролаза;
– возило које се креће раскрсницом на којој је саобраћај регулисан
светлосним саобраћајним знаковима или знацима које даје полицијски службеник;
– бицикл, мопед или мотоцикл.
Обилажење заустављене колоне на путу је забрањено ако се возач
након обилажења не би могао безбедно укључити на саобраћајну траку
намењену кретању возила у смеру у коме се он креће.
Изузетно, обилажење у случају да возач прелази возилом преко неиспрекидане уздужне линије при чему користи саобраћајну траку намењену за кретање возила из супротног смера је дозвољено, под условом
да не угрожава нити омета остале учеснике у саобраћају.
5.5 БРЗИНА КРЕТАЊА
Возач је дужан да се својим возилом креће прилагођеном брзином
кретања.
Возило се креће прилагођеном брзином кретања када је возач уочио
и правилно уважио следеће елементе безбедности саобраћаја:
– своје психофизичко стање, знање, умеће, вештине и навике;
– техничке особине и стање коловоза;
– видљивост;
– прегледност;
– атмосферске прилике;
– стање возила и терета на њему;
– густину саобраћаја и
– друге услове присутне на путу.
Прилагођена брзина кретања возила обезбеђује заустављање возила
испред препреке која се нађе на путу, односно испред места на коме има
разлога да се предвиди појава могуће препреке.
Лоше процењена брзина кретања возила, тј. неприлагођена брзина кретања возила, је чест узрок саобраћајних незгода са озбиљним последицама.
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Возач треба да прилагоди брзину кретања возила условима саобраћаја. Возач не сме смањити брзину кретања возила до те мере да угрози
нормално одвијање саобраћаја.

Ако је возач приморан да се возилом креће споро у мери у којој
омета нормалан саобраћај, дужан је да на првом одговарајућем месту
омогући да га друга возила безбедно претекну, обиђу или прођу.
5.5.1 Ограничења брзине кретања
Поред прилагођене брзине кретања возила, постоје и ограничења
брзине кретања возила и то:
– ограничење брзине кретања у насељу,
– ограничење брзине кретања ван насеља,
– ограничење брзине по категорији возила и
– ограничење брзине саобраћајним знаком.
Сва ограничења брзине кретања се односе на тренутну и на средњу
(просечну) брзину кретања.
5.5.1.1 Ограничење брзине кретања у насељу
- у насељу, осим где је знаком другачије одређено
- у зони “30”
- на бициклистичкој траци и стази
- у зони успореног саобраћаја
- у пешачкој зони или тротоару
- у насељу где то технички услови дозвољавају може
се брзина ограничити саобраћајним знаком на већу
брзину
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50 km/h
30 km/h
35 km/h
10 km/h
Брзина пешачког хода
Више од 50
km/h до 80
km/ h
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5.5.1.2 Ограничење брзине кретања на путевима ван насеља
- на аутопуту

120 km/h

- на мотопуту

100 km/h

- на осталим путевима

- Ватрогасно, комунално и друга возила на коме лица
стоје на спољним деловима возила на посебно изграђеној платформи са држачима
- Радна машина на којој се превозе лица
- Туристички воз

30 km/h
20 km/h

80 km/h

5.5.1.3 Ограничење брзине кретања по врсти возила
Возачи возила за које је ограничена брзина кретања према врсти возила не смеју се кретати већом брзином кретања иако је на том путу
дозвољена већа брзина кретања другим правилом или саобраћајним
знаком.
- Аутобуси и аутобуси са прикључним возилом за
превоз терета, као и за теретна моторна возила чија
највећа дозвољена маса није већа од 7.500 kg, осим
80 km/h
на аутопуту где им је највећа дозвољена брзина
100 km/h
- Моторна возила која вуку прикључно возило за ста80 km/h
новање (караван)
- Аутобуси када се врши организовани превоз деце, за
зглобне аутобусе без места за стајање, за теретна моторна возила чија је највећа дозвољена маса већа од
70 km/h
7.500 kg и за теретна моторна возила са прикључним
возилом, осим на аутопуту где им је највећа дозвољена брзина 90 km/h
- Аутобуси са прикључним возилом за превоз лица,
за градске аутобусе, аутобусе који поред уграђених
50 km/h
седишта имају и одређена места за стајање
- Мопед (по својој конструкцији) има ограничење
45 km/h
брзине
- Трактор
40 km/h
- Возило које вуче неисправно возило
- Возач бицикла када се креће бициклистичком стазом
35 km/h
- Трактор у чијем се прикључном возилу превози
30 km/h
најмање једно лице
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У теретна возила и скупове возила чија највећа дозвољена маса прелази 3.500 kg и у аутобусе мора бити уграђен исправан граничник брзине.
5.5.1.4 Ограничење брзине саобраћајним знаком
Ограничење брзине кретања на деловима пута може бити изражено
прописаним саобраћајним знаком. Ово ограничење важи по правилима
важности саобраћајног знака.
Ограничење брзине кретања (лево)
Означава пут или део пута на коме је
брзина кретања возила ограничена на величину изражену знаком. Знак важи на
делу пута иза саобраћајног знака до прве
раскрснице или саобраћајног знака о престанку ограничења брзине кретања.
Престанак ограничења брзине (десно)
Најмање дозвољена брзина (лево)
Означава пут односно део пута на коме
се возила у нормалним условима саобраћаја морају кретати најмање оном брзином
која је означена на знаку. Знак важи на делу
пута иза саобраћајног знака до прве раскрснице или саобраћајног знака о престанку обавезе најмање дозвољене
брзине.
Престанак обавезе најмање дозвољене брзине (десно)
Брзина која се препоручује
Означава брзину која се препоручује на одређеном
делу пута.
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Ограничење највеће дозвољене брзине на путевима у Републици
Србији

5.6 САОБРАЋАЈ НА РАСКРСНИЦИ

Ради обавештавања страних држављања који
улазе у нашу земљу, на улазу у Републику Србију
поставља се саобраћајни знак обавештења Ограничење највеће дозвољене брзине на путевима у Републици Србији. Ове брзине су прописане правилима саобраћаја, те за њих по правилу нису (а могу
бити), постављени саобраћајни знакови на сваком
од конкретних путева.

Обичај је да свака држава на граничном прелазу поставља овакве
знакове како би обавестиле стране држављане о правилима о брзини
кретања у тој земљи.
Наши држављани који улазе својим возилом у друге државе треба да
обрате пажњу на овакве знакове обавештења како би сазнали ограничења која су правилима прописана за територију те државе.

5.6.1 Општа правила
Раскрсница је део коловоза на коме се укрштају, спајају или раздвајају путеви у истом нивоу (раскрсница је означена црвеним штрафтираним четвороуглом).
Возач који се приближава раскрсници дужан је да прилагоди вожњу
условима саобраћаја на раскрсници,
а нарочито да вози брзином при којој
може да се заустави и пропусти возила која на раскрсници имају првенство пролаза.
Возач је дужан да на довољном одстојању пред раскрсницом возилом
изврши престројавање и заузме положај на саобраћајној траци предвиђеној за пролазак кроз раскрсницу у смеру у којем жели наставити кретање.
Возач не сме возилом да уђе у раскрсницу иако има првенство пролаза или му је семафором то дозвољено, ако ће се због густине саобраћаја зауставити на раскрсници или пешачком прелазу и тиме ометати
или онемогућити саобраћај возила, односно пешака.
5.6.2 Регулисање саобраћаја на раскрсници
Саобраћај на раскрсници може бити регулисан на следеће начине:
– правилима о првенству пролаза;
– саобраћајним знаковима;
– светлосним саобраћајним знаковима (семафорима);
– знацима које даје полицијски службеник и
– правилима кружног тока.

5.5.1.5 Нагло успорење возила
Возач не сме нагло да успори возило, осим у случају избегавања
непосредне опасности.
Возач који знатно успорава возило дужан је да то учини на начин
којим неће угрозити, односно ометати возаче који се крећу иза њега.

5.6.3 Понашање учесника у саобраћају на раскрсници
Саобраћај на раскрсници подразумева исправно и безбедно понашање возача и осталих учесника у саобраћају при проласку кроз раскрсницу, а нарочито поштујући правила о:
– брзини кретања;
– поступку (начину) пропуштања учесника у саобраћају;
– скретању, престројавању и путањи
кретања;
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– првенству пролаза, односно редоследу проласка кроз раскрсницу
по свим начинима регулисања саобрaћаја;
– о забрани уласка у раскрсницу ако се не може на време и на безбедан начин напустити раскрсница;
– полукружном окретању.
Возач својим возилом може на раскрсници, поштујући прописе и
правила саобраћаја:
– проћи право преко раскрснице;
– извршити скретање удесно односно улево;
– извршити полукружно окретање без маневра и
– проћи кроз раскрсницу користећи кружни ток саобраћаја.

Пример 2: Возач маслинастог возила мора пропустити возило зелене боје, јер му долази са десне стране и скреће улево.
Пример 3: Возач зеленог возила мора пропустити возило црвене
боје, јер му долази са десне стране и скреће удесно.
Возач који својим возилом скреће улево дужан је пропустити возила
која долазе из супротног смера и не
мењају правац кретања или скрећу
удесно, ако саобраћајним знаком
није другачије одређено.
Пример 4: Возач љубичастог возила својим возилом скреће улево,
те мора пропустити возило плаве
боје, које долази из супротног смера
4.
и иде право.

5.7 ПРВЕНСТВО ПРОЛАЗА
5.7.1 Раскрсница регулисана правилом о првенству пролаза
Раскрсница на којој нема саобраћајне сигнализације о првенству
пролаза и на којој саобраћај не регулише полицијски службеник, регулисана је правилом о првенству пролаза. Оваква раскрсница се може
назвати и раскрсницом путева исте важности.
Правило о првенству пролаза гласи: Возач возила је дужан да пропусти возила која у раскрсницу долазе са његове десне стране.

1.

2.

3.
Пример 1: Возач возила плаве боје мора пропустити возило зелене
боје, јер му долази са десне стране.
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5.7.2 Наилазак на пут са савременим коловозним застором
Возач возила које долази са пута без савременог коловозног застора
(земља, макадам), дужан је пропустити возила која се крећу путем са
савременим коловозним застором
(коцка, бетон, асфалт и сл.), иако тај
пут није означен кao пут са превенством пролаза.
Пример: Возач трактора мора
пропустити путничке аутомобиле
иако нема саобраћајне знакове Укрштање са путем са првенством
пролаза или Обавезно заустављање.
5.7.3 Возила са посебним правима по основу првенства пролаза
Постоје возила чији возачи не морају поштовати правило о првенству пролаза у сусрету са другим возилима на раскрсници путева исте
важности. Возачи других возила морају пропустити ова возила без обзира са које стране им она долазила.
Возила са посебним правима по основу првенства пролаза су:
– трамвај;
– возила са првенством пролаза и
– возила под пратњом.
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5.7.3.1 Трамвај
Трамваји на раскрсницама путева
исте важности и на свим другим раскрсницама када се примењује правило о првенству пролаза, имају првенство пролаза у односу на сва друга
возила без обзира са које стране им
долазила, осим у односу на возила
под пратњом и возила са првенством
пролаза.
Пример: На основу овог правила преко раскрснице иде прво трамвај, а затим путничко возило и поред тога што долази трамвају са десне
стране.
5.7.3.2 Возила са првенством пролаза
Возила са првенством пролаза
(плаво светло), имају првенство пролаза у односу на сва друга возила,
осим у односу на возила под пратњом, на раскрсницама путева исте
важности и раскрсницама регулисаним саобраћајним знаковима. Возила са првенством пролаза немају
посебна права на раскрсницама где је саобраћај регулисан светлосним
саобраћајним знаковима или знацима које даје полицијски службеник,
осим у случају кад се примењује правило о првенству пролаза.
Пример: Прво преко раскрснице пролази возило са првенством
пролаза (полиција), затим црвено возило и на крају зелено возило.
5.7.3.3 Возила под пратњом

A.

Возила под пратњом (плаво и црвено светло), имају првенство пролаза у односу на сва друга возила на
раскрсницама путева исте важности
и раскрсницама регулисаним саобраћајним знаковима о првенству пролаза. Возила под пратњом немају посебно право на раскрсницама где је
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саобраћај регулисан светлосним саобраћајним знаковима или знацима
које даје полицијски службеник.
Пример A: Возила под пратњом ће проћи прва преко раскрснице,
затим возило са правом првенства пролаза (хитна помоћ), следеће је
црвено возило на основу правила о првенству пролаза и на крају зелено
возило.
5.7.4 Раскрсница регулисана саобраћајним знаковима
Саобраћај на раскрсници може бити регулисан саобраћајним
знаковима.
На раскрсници регулисаној саобраћајним знаковима разликујемо
пут са првенством пролаза и споредни пут.
Саобрaћајни знакови којима се регулише првенство пролаза на раскрсници су:
Укрштање са путем са првенством пролаза
Овај саобраћајни знак означава близину раскрснице на
којој возач мора да уступи првенство пролаза свим возилима која се крећу по путу на који он наилази. Возач возила
који види овај знак налази се на споредном путу.
Обавезно заустављање
Овај знак означава место пред улазом у раскрсницу на
коме је возач дужан да заустави возило и уступи првенство
пролаза свим возилима која се крећу путем на који он
наилази. Возач возила који види овај знак налази се на
споредном путу.
Пут са првенством пролаза
Овај знак означава пут или део пута на коме возила имају првенство пролаза у односу на возила која се крећу путевима који се укрштају с тим путем, односно делом пута.
Возач возила који види овај знак налази се на путу са првенством пролаза.
Завршетак пута са првенством пролаза
Овај знак означава место на коме се завршава пут или
део пута са првенством пролаза. Возач возила који види овај
знак налази се на путу са првенством пролаза, а проласком
овог знака возач може очекивати да се на следећој раскрсници нађе на споредном или на путу исте важности.
169

ПКАШС - ПРИРУЧНИК за полагање возачког испита

Правила саобраћаја

Допунска табла - Пружање пута са првенством пролаза
Ова допунска табла поближе одређује знак уз који је постављена и
означава правац и смер пружања пута са првенством пролаза. Положај симбола на допунској табли треба да одговара
конкретном положају пута са првенством пролаза у односу
на споредне путеве.
Возач возила који долази на раскрсницу и види саобраћајни знак
Укрштање са путем са првенством пролаза, креће се споредним путем и обавезан је
пропустити возила која на ту
раскрсницу долазе путем са првенством пролаза.
Пример: Возач светлоплавог возила мора пропустити
плаво возило које се креће путем са првенством пролаза.
Возач возила који својим
возилом наилази на пут са првенством пролаза који се пружа
(скреће, савија) улево, односно
удесно, обавезан је пропустити
сва возила која се крећу тим путем. На свакој раскрсници пружања пута са првенством пролаза из једног смера се скреће
улево, а из другог удесно.
На раскрсници регулисаној саобраћајним знаковима примењује се и
правило десне сране у случају када возачи два или више возила имају
иста права првенства, изражена саобраћајним знаковима.
Пример: Возач зеленог возила
долази у раскрсницу путем са првенством пролаза и скреће улево.
Према саобраћајним знаковима
има иста права првенства као и
возач црвеног возила које долази
из супротног смера, такође путем
са првенством пролаза, и не мења

правац кретања. Путање ова два возила се секу у раскрсници. Применом правила десне стране возач зеленог возила који скреће улево,
пропустиће црвено возило које долази из супротног смера и не мења
правац кретања.
На раскрсници пружања пута са првенством пролаза такође важи
правило десне сране у случају кад возачи два или више возила имају
иста права првенства, изражена саобраћајним знаковима.
Пример: Возач зеленог возила долази у раскрсницу путем са првенством пролаза који се пружа улево, и
скреће улево. Возач плавог возила такође долази у раскрсницу путем са
првенством пролаза, који се из његовог смера пружа удесно. Путање ова
два возила се секу у раскрсници.
Применом правила десне стране возач плавог возила обавезан је уступити првенство пролаза зеленом возилу, јер му оно долази са десне стране.
Пример: Возачи плавог и зеленог возила се крећу путем са првенством пролаза и могу истовремено
проћи преко раскрснице, пре возила
која долазе са споредног пута. Возачи
црвеног и наранџастог возила имају
исте обавезе и права према саобраћајној сигнализацији. Међусобно првенство ће решити применом правила о првенству пролаза тако што ће
возач црвеног возила пропустити наранџасто возило, које му долази са
десне стране и након проласка наранџастог прећи преко раскрснице.
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5.7.5 Раскрсница регулисана светлосним саобраћајним
знаковима
Светлосни саобраћајни знакови за регулисање саобраћаја возила на
раскрсници су светла која се дају са тробојног семафора. За време рада
тробојног семафора не важе саобраћајни знакови за регулисање првенства пролаза на раскрсници.
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5.7.5.1 Тробојни семафор
Тробојни семафор је уређај за давање светлосних саобраћајних знакова за регулисање саобраћаја возила на раскрсници.
Са тробојног семафора се могу давати:
– светлосни саобраћајни знак упозорења;
– светлосни саобраћајни знакови за регулисање саобраћаја возила
на коловозу;
– светлосни саобраћајни знакови за регулисање саобраћаја бицикла и мопеда.

тако што ће на раскрсницу стићи за време слободног пролаза, односно
зеленог светла на семафору.

Напомена: О светлосним саобраћајним знаковима за регулисање
саобраћаја бицикла и мопеда ће бити речи у оквиру теме „Светлосни
саобраћајни знакови“.
5.7.5.2 Светлосни саобраћајни знак упозорења
Светлосни саобраћајни знак упозорења је трепћуће жуто светло.
Овај знак се може давати са семафора који има само жуто
светло, као и са тробојног семафора. Знак се даје на раскрсници или на пешачком прелазу ван раскрснице.
Пошто трепћуће жуто светло не говори о првенству пролаза, возачи ће пролазити кроз раскрсницу поштујући саобраћајне знакове и
правило о првенству пролаза са повећаном опрезношћу.
Циклус промене овог знака упозорења се састоји из упаљеног жутог
светла у трајању 1/2 s и паузе која траје такође 1/2 s. У једном минуту
је 60 циклуса.
5.7.5.3 Светлосни саобраћајни знакови за регулисање кретања
возила
Црвено светло - забрањен пролаз
(Овај светлосни знак најчешће траје око 30 - 40 секунди.)
Возач који долазећи на раскрсницу види овај светлосни знак,
обавезан је зауставити своје возило испред зауставне линије
испред семафора, односно иза последњег заустављеног возила. Ако возач види овај знак са већег одстојања од раскрснице,
треба да смањи брзину кретања и покуша избећи заустављање
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Црвено и жуто светло упаљено заједно - забрањен пролаз (и
најава да ће се укључити зелено светло)
(Овај светлосни знак најчешће траје 2-3 секунде)
Када возач види овај знак треба да изврши припрему за покретање возила, тако што ће активирати мењач у први степен
преноса, јер иза овог знака долази зелено светло - слободан пролаз. Пошто је значење овог светлосног знака забрањен пролаз,
не сме се покретати возило на овај знак семафора, него се мора
сачекати долазак зеленог светла.
Зелено светло – дозвољен пролаз
(Овај светлосни знак најчешће траје 20 - 30 секунди)
Возач који види овај знак има слободан улазак у раскрсницу.
Ако је возач стајао испред семафора и извршио припрему за
полазак, сада је прави тренутак да то учини.
Зелено светло може бити и трепћуће при крају трајања.
Трепћуће зелено светло је слободан пролаз и најављује скори
престанак слободног пролаза.
Прилазећи раскрсници са семафором возач треба повремено да
обрати пажњу на рад семафора. Ако је приметио да се укључило зелено
светло кад је он био на удаљености мањој од 200 m (орјентационо растојање 4 - 5 бандера), а креће се брзином око 50 km/h, треба очекивати
да може проћи кроз раскрсницу за време трајања слободног пролаза.
Жуто светло - забрањен пролаз, изузев у случају када се возило
не може безбедно зауставити испред наведеног знака
(Овај светлосни знак најчешће траје 3 секунде)
Овај светлосни знак причињава озбиљне потешкоће при обуци, а и
возачима са искуством јер долази после зеленог светла па треба
донети праву одлуку да ли се може безбедно зауставити испред
раскрснице због забране пролаза или наставити кретање и проћи кроз раскрсницу због немогућности благовременог и безбедног заустављања.
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5.7.5.4 Циклус рада семафора
Основни циклус рада семафора има четири различита светлосна
знака, а након четвртог
светлосног знака циклус
се понавља.
Регулисање саобраћаја тробојним семафором са округлим светлима се примењује на раскрсницама са повећаном густином саобраћаја.
На раскрсницама путева са више саобраћајних трака саобраћај се,
по правилу, регулише семафорима за сваку саобраћајну траку. Овде су
светлосни саобраћајни знаци у облику стрелице у кругу. Понашање возача на свакој појединачној саобраћајној траци је исто као и код тробојног семафора у облику круга.
5.7.5.5 Условно зелено светло у облику стрелице - условни пролаз
за време трајања забране пролаза, у смеру зелене стрелице
На тробојном семафору је упаљено црвено светло на основном семафору и возилом се може проћи кроз раскрсницу на додатно условно зелено светло у облику стрелице само у смеру
који назначава стрелица уз претходно пропуштање свих учесника у саобраћају на раскрсници који имају слободан пролаз. Додатно светло се увек налази уз основно зелено светло.
Ово светло се додаје за један од условних смерова (десно,
право или лево), у зависности од потребе и могућности.
5.7.5.6 Пример циклуса рада једног семафора
Временски распоред и трајање сваког знака дато је на примеру једног решења регулисања саобраћаја семафором на раскрсници.
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1.
2.
3.
4.
5.

Време трајања једног циклуса у програму рада семафора
Интервал трајања црвеног светла
Интервал трајања жутог светла
Интервал трајања зеленог светла
Заштитно време

5.7.5.7 Саобраћај регулисан тробојним семафорима
Светлосним саобраћајним знаковима (семафором) се регулише саобраћај за све смерове и све саобраћајне траке пута.
Пример: Возач зеленог возила има зелено светло, креће
се право и пролази својим возилом први кроз раскрсницу.
Возач браон возила има зелено
светло и пролази иза зеленог
возила (на основу правила о првенству пролаза). Возач плавог возила које скреће удесно је следећи
након проласка пешака, јер има условни пролазак за десно.
5.7.5.8 Саобраћај регулисан тробојним семафорима за сваку
саобраћајну траку
Светлосним саобраћајним
знаковима се може регулисати
саобраћај за сваки смер посебно. Светлосни знак важи само
за саобраћајну траку испод тог
семафора.
Пример: Возачи возила на
раскрсници ће поступати према светлосном саобраћајном
знаку изнад саобраћајне траке
којом се крећу својим возилом.
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5.7.6 Раскрсница регулисана знацима које даје полицијски
службеник
Учесници у саобраћају дужни су да поступају према знацима, односно наредбама које дају полицијски службеници и кад тиме одступају
од светлосног саобраћајног знака, или другог саобраћајног знака, или
правила саобраћаја.
Полицајац на раскрсници регулише саобраћај положајем тела и рукама.
Знаци које полицајац користи на раскрсници за регулисање саобраћаја су:
5.7.6.1 Тело полицијског службеника окренуто лицем, односно
леђима, значи забрањен пролаз кроз раскрсницу.
Возачи возила који долазећи на раскрсницу
виде лице или леђа полицајца, имају забрањен
пролазак кроз раскрсницу.
За време давања овог знака полицајац може
држати одручене обе руке, што не мења значење
овог знака.
Овај знак полицајаца има исто значење као
црвено светло на семафору.

забрањен пролаз овај знак има исто значење као и црвено и жуто светло
на семафору упаљено истовремено.
5.7.6.4 Предручена рука полицајца значи забрану пролаза за сва
возила чији правац кретања сече правац предручене руке.
Предручена рука значи забрану пролаза возилима која имају слободан пролаз јер долазе
полицајцу са бока, а предручена рука полицајца
сече њихов правац кретања.
Овај знак се даје са циљем да се омогући
пролаз возилима која имају слободан пролаз, а
не могу да изврше скретање улево због обавезе пропуштања возила која долазе из супротног
смера, а не мењају правац кретања или скрећу
удесно.

5.7.6.2 Тело полицијског службеника окренуто боком значи дозвољен пролаз.
Возачи возила који долазећи на раскрсницу виде бок полицајца,
имају дозвољен пролаз кроз раскрсницу.
За време давања овог знака полицајац може држати одручене обе
руке, што не мења значење овог знака.
Овај знак полицајаца има исто значење као зелено светло на семафору.
5.7.6.3 Рука подигнута вертикално нагоре значи забрањен пролаз
сем за возила која се не могу на време и безбедан начин зауставити испред раскрснице.
Овај знак полицајаца има исто значење као
жуто светло на семафору.
За возаче возила који су до тада имали забрањен пролаз овај знак најављује скору промену и долазак слободног пролаза. У наредном тренутку полицајац ће се окренути боком
ка њима.
За возаче који су пре овог знака имали
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5.7.7 Раскрсница са кружним током саобраћаја
Раскрсница са кружним током саобраћаја је посебно конструисана и
обележена саобраћајним знаком Кружни ток саобраћаја.
Добро пројектоване и регулисане раскрснице са кружним током саобраћаја се одликују:
– могућношћу да се у таквој раскрсници спаја, односно укршта
већи број путева;
– великом безбедношћу због мале брзине кретања при уласку и
проласку кроз раскрсницу;
– великим протоком саобраћаја (до одређеног нивоа протока);
– уравнотеженим прилазом раскрсници са било ког прилазног пута и
– неометаним напуштањем раскрснице.
Саобраћај на раскрсници са кружним током саобраћаја се, по правилу,
регулише саобраћајним знаковима или правилима о првенству пролаза.
Добро регулисана раскрсница подразумева неометано напуштање раскрснице.
Неометано напуштање раскрснице се постиже регулисањем саобраћаја саобраћајним
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знаковима. На сваком прилазном путу се поставља саобраћајни знак
Укрштање са путем са првенством пролаза. На овако регулисаној раскрсници возила у кружном току имају првенство пролаза. Овим се обезбеђује неометано напуштање раскрснице са кружним током саобраћаја.
Возила у кружном току увек долазе са леве стране возилима која у
кружни ток улазе са прилазних путева, као последица утврђеног смера
кружног тока. Возач на овако регулисаним раскрсницама треба да обрати пажњу и да пропушта возила са леве стране.
Пре напуштања раскрснице са кружним током саобраћаја, возач возила је дужан да се припреми својим возилом избором одговарајуће саобраћајне траке и обавести остале учеснике у саобраћају о својој намери.
Пример: Првенство пролаза ова два возила је регулисано
саобраћајним знаковима. На
овој раскрсници је постављен
саобраћајни знак Укрштање са
путем са првенством пролаза
на сваком прилазном путу у
кружни ток. Сиво возило је могло прво да уђе у кружни ток
јер му са леве стране није долазило ниједно возило по кружном току. Плаво возило мора пропустити
сиво возило јер се сиво возило налази у кружном току, који је за плаво
возило пут са првенством пролаза.
Пример: Кроз ову раскрсницу са кружним током прво
пролази црвено возило, јер се
већ налази у кружном току. Иза
црвеног возила пролази сиво
возило које је тек ушло у кружни ток. Плаво возило пролази
последње кроз раскрсницу јер
има саобраћајни знак Укрштање са путем са првенством
пролаза, те мора пропустити сиво возило које је у кружном току.

5.8 НАСИЛНИЧКА ВОЖЊА
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5.8.1 Појам
Насилничка вожња је поступање возача које је у грубој супротности
са правилима саобраћаја, односно приликом које возач не показује обзир према безбедности осталих учесника у саобраћају. Поред поступања возача које је у грубој супротности са правилима саобраћаја, под
појмом насилничке вожње подразумева се и понашање којим возач не
показује обзир према безбедности осталих учесника у саобраћају, односно нехумано и несолидарно се понаша према њима.
Бахатом и насилничком вожњом подразумева се:
– вожња у насељеном месту брзином већом за 50 km/h од дозвољене
брзине;
– вожња ван насеља брзином
већом за 70 km/h од дозвољене;
– кад возач два или више пута
прође раскрсницу кроз црвено светло, ако између два
узастопна проласка није
прошло више од 10 минута;
– када возач изврши претицање колоне возила при чему својим возилом прелази или се креће
по неиспрекиданој уздужној линији која раздваја коловозне траке по
смеровима кретања.
Одмах по евидентираном прекршају возач се искључује из саобраћаја на 24 часа и додељује му се 15 казнених поена. Насилничка вожња
кажњава се са 30 до 60 дана затвора, одузимањем дозволе и забраном
управљања возилом најмање девет месеци. Уколико је возач приликом
насилничке вожње проузроковао саобраћајну незгоду, казниће се казном затвора од 45 до 60 дана, доделиће му се 17 казнених поена и
изрећи ће му се мера забране управљања моторним возилом у трајању
од најмање 10 месеци.
Казна предвиђена за насилничку вожњу повећава се за још два поена ако је у возилу починиоца прекршаја присутно дете млађе од 12
година.
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5.9 ЗВУЧНИ И СВЕТЛОСНИ ЗНАЦИ УПОЗОРЕЊА

уређаја за то возило:
– за време уласка или изласка путника;
– ако упозорава друге учеснике на опасност у саобраћају;
– у условима изразито смањене видљивости (густа магла, дим и сл.);
– ако је последњи у колони возила која се зауставила на путу изван
насеља, осим ако је колона заустављена због поступања по саобраћајном знаку или правилу
саобраћаја;
– ако се креће уназад;
– ако се заустави на коловозу,
осим приликом паркирања
на обележеном паркингу,
односно због поступања по
саобраћајном знаку или правилу саобраћаја.

5.9.1 Звучни знак упозорења
Возач је дужан да употреби звучни знак упозорења када то захтевају
разлози безбедности саобраћаја, а нарочито:
– на путу ван насеља због упозорења другом учеснику у саобраћају
да жели да га претекне или обиђе, ако би без тог знака постојала
опасност настанка саобраћајне незгоде;
– ако се поред коловоза налази дете које не обраћа пажњу на
кретање возила;
– на путу ван насеља пре уласка у непрегледну, односно узану кривину или доласка на превој где је мимоилажење отежано.
Возач је дужан да звучни знак упозорења даје у мери која је довољна
да се други учесници у саобраћају упозоре.

5.10 ЗАУСТАВЉАЊЕ И ПАРКИРАЊЕ
Возач не сме да употребљава звучни знак променљиве фреквенције
осим у случајевима предвиђеним законом (возила са првенством пролаза и под пратњом).
Возач ноћу може уместо звучног знака упозорења да употреби светлосни знак упозорења. Тај знак возач може да употреби и у насељу
приликом претицања другог возила.

5.9.3 Сви показивачи правца
Возач возила је дужан да на јавном путу укључи све показиваче
правца на возилу, уколико је прописана обавеза постојања таквог

Заустављање возила је сваки прекид кретања возила на путу у трајању до три минута, при чему возач не напушта возило, осим прекида
ради поступања по знаку или правилу којим се регулише саобраћај.
Паркирање возила је сваки прекид кретања возила, осим прекида
ради поступања по знаку или правилу којим се регулише саобраћај,
које се не сматра заустављањем.
Возач може да заустави, односно паркира своје возило на
месту на коме оно неће угрожавати безбедност других учесника у саобраћају или представљати сметњу за нормално
одвијање саобраћаја или кретање пешака:
– на јавном путу возач своје возило паркира уз десну ивицу коловоза,
сем у случају да се уз десну ивицу коловоза налазе трамвајске или
друге шине;
– на јавном путу са једносмерним саобраћајем то може учинити уз десну или леву ивицу коловоза;

180

181

5.9.2 Светлосни знак упозорења
Светлосни знак упозорења даје се узастопним или наизменичним
паљењем и гашењем дугих светала, водећи рачуна да се тиме не заслепљују возачи и пешаци који долазе из супротног смера. Овим знаком
упозорења се могу заслепити (преко возачког огледала) и возачи који
се својим возилом крећу испред возила са којег се даје знак упозорења.
Светлосни знак упозорења возач може да употреби и дању, ако такав
начин упозорења више одговара условима на путу.
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– на местима која се налазе на средини коловоза, само ако су та места
обележена саобраћајним знаком као места за паркирање возила;
– на јавном путу ван насеља возач ће зауставити, односно паркирати
своје возило ван коловоза кад год за то постоји могућност;
– на паркиралишту приликом паркирања возила, возач је дужан да возило паркира на једном паркинг месту предвиђеном за паркирање те
врсте возила.

Када је на путу заустављена колона моторних возила, знак се поставља на исти начин с тим што се уместо једног знака постављају на
коловоз два знака, један поред другог.
Поред сигурносног троугла, на возилу морају бити укључени сви
показивачи правца.
Возач који је због неисправности на возилу, саобраћајне незгоде или
другог оправданог разлога принуђен да возило заустави на коловозу,
дужан је да постави сигурносни троугао и по могућству укључи све
показиваче.
Ако се возач налази ван свог возила на коловозу, дужан је да носи
светлоодбојни прслук.

На заустављеном или паркираном возилу не смеју да се отварају
врата ако се тиме омета кретање других учесника у саобраћају или
угрожава безбедност саобраћаја.
5.10.1 Означавање заустављеног возила на коловозу
Возач је дужан да моторно, односно прикључно возило, осим мотоцикла без бочног седишта
и мопеда, које је заустављено
на коловозу, обележи сигурносним троуглом:
– када је био принуђен да своје возило заустави на месту
или делу пута на коме је забрањено заустављање и паркирање, осим ако се зауставио или паркирао на паркингу резервисаном за групу возила којима
не припада његово возило;
– када је возило заустављено на коловозу на таквом месту да возачи
возила која се крећу истим смером не могу или тешко могу благовремено да га уоче;
– на путу ван насеља, као и на путу у насељу ноћу или у условима
смањене видљивости када је место на коме се возило зауставља недовољно осветљено.
Сигурносни троугао се поставља на коловоз иза заустављеног возила у вертикалном положају и на удаљености која на путу ван насеља
не може бити мања од 50 метара, а у насељу 10 метара, тако да возач
који наилази из смера на коме је знак постављен може благовремено да
заустави своје возило, односно да безбедно обиђе заустављено возило.
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5.10.2 Обезбеђење заустављеног возила на коловозу
Возач који оставља возило на путу, пре него што напусти возило
дужан је да предузме све потребне мере којим се спречава да се возило
само покрене са места на коме је заустављено, односно паркирано, као
и да предузме све потребне мере да обезбеди возило од неовлашћене
употребе.
Возач који је због неисправности на возилу, саобраћајне незгоде или
другог оправданог разлога принуђен да возило заустави на коловозу,
дужан је да обезбеди возило од самопокретања и неовлашћене употребе и да га што пре уклони са коловоза.
Одредбе о заустављању и паркирању не примењују се на полицијске
службенике у обављању службене дужности ако би обавеза поштовања
одредби о забрани заустављања или паркирања возила омела успешно
обављање службене дужности.
5.10.3 Принудно заустављање возила на шинама
Уколико је возач због неисправности на возилу, саобраћајне незгоде или из другог оправданог разлога принуђен да возило заустави на
шинама, дужан је да га са шина одмах уклони, а ако то није могуће, да
одмах предузме потребне мере да возачи шинског возила на време буду
упозорени на опасност.
5.10.4 Забрана заустављања и паркирања правилом саобраћаја
Возач не сме да заустави или паркира возило:
– на прелазу пута преко железничке пруге, односно трамвајских
шина и на растојању, односно одстојању мањем од пет метара од
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прелаза, као и у близини железничке пруге, односно трамвајских
шина, ако се тиме спречава саобраћај возила
која се крећу по шинама;
на пешачком прелазу и на
прелазу бициклистичке
стазе преко коловоза, као
и на одстојању, односно
растојању мањем од пет
метара од тих прелаза;
на раскрсници и на одстојању, односно растојању мањем од пет
метара од најближе ивице попречног коловоза;
у тунелу, у подвожњаку, у галерији, на мосту, на надвожњаку;
у близини врха превоја
или у кривини где је прегледност пута недовољна
или се обилажење возила
не може извршити без
опасности;
на делу пута где би ширина слободног пролаза
од заустављеног или паркираног возила до неиспрекидане уздужне линије на коловозу,
супротне ивице коловоза или препреке на путу била мања од три
метра, осим за такси возила за улазак, односно
излазак путника;
на месту на коме би заклањало саобраћајни знак;
на бициклистичкој стази,
односно траци;
на стајалишту за возила
јавног саобраћаја и на
одстојању, односно растојању мањем од 15 метара испред и иза
ознаке на коловозу којoм је стајалиште означено, осим за такси
возила за улазак, односно излазак путника;
на путу на коме су коловозне траке физички одвојене, осим ако
је то дозвољено саобраћајним знаком, осим за такси возила за
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улазак, односно излазак путника;
изнад прикључка на водоводну мрежу и улаза у канализацију или
другу мрежу комуналних служби, осим за такси возила за улазак,
односно излазак путника;
на месту на коме би се онемогућио приступ другом возилу ради
паркирања или излазак неком већ паркираном возилу, осим за
такси возила за улазак, односно излазак путника;
на тротоару, осим ако је то дозвољено (регулисано) саобраћајном сигнализацијом и ако на тротоару, када је возило паркирано,
остане слободан пролаз за пешаке најмање ширине 1,60 метара,
који не сме бити уз ивицу коловоза, осим за такси возила за улазак, односно излазак путника;
на пешачкој стази, односно на делу тротоара који је намењен за
кретање лица са посебним потребама;
на трговима, на пешачкој зони и противпожарном путу;
на приступној саобраћајници, колском пролазу између стамбених
зграда, односно пролазима у блоковима насеља;
на саобраћајницама ван уличних паркиралишта које повезују
паркинг просторе и стамбене зграде са другим саобраћајницама;
на колском улазу, односно излазу из зграде, дворишта или гараже,
осим за такси возила за улазак, односно излазак путника;
на саобраћајној траци за укључивање, искључивање, зауставној траци, саобраћајној траци за возила јавног превоза путника
и трамвајској баштици, осим за такси возила за улазак, односно
излазак путника на саобраћајној траци за возила јавног превоза
путника по којој се не креће трамвај;
на паркинг месту које је допунском таблом саобраћајног знака
или ознаком на коловозу обележено као место за паркирање за
возила за особе са инвалидитетом, ако на возилу не поседује одговарајућу ознаку;
на паркинг месту које је допунском таблом саобраћајног знака
или ознаком на коловозу означено као место резервисано за возила одређених корисника, када возило којим управља не припада
тим возилима;
на површинама на којима је саобраћајним знаком забрањен саобраћај возила.
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5.10.5 Забрана и ограничења заустављања и паркирања
саобраћајним знаковима
Саобраћајним знаковима може бити изречена забрана и ограничење
заустављања и паркирања возила.

5.10.6 Премештање непрописно заустављених или
паркираних возила
Посебне мере и овлашћења предузимају се ради спречавања угрожавања безбедности учесника у саобраћају, односно омогућавања одвијања саобраћаја.
Једно од овлашћења је уклањање односно премештање непрописно
заустављеног, односно паркираног возила. Органи локалне самоуправе
могу организовати, односно поверити правном лицу уклањање, односно премештање непрописно паркираних возила на друго, за то одређено место. Трошкови премештања и чувања возила падају на терет
возача, односно власника или корисника возила. Након шест месеци
чувања возило може бити изложено јавној продаји. Средства остварена
јавном продајом употребиће се сходно прописима који уређују намирење повериоца јавном продајом ствари.

Забрана паркирања
- означава место на
коме је забрањено
само паркирање, али
не и заустављање

Забрана заустављања
и паркирања
- означава место на
коме је забрањено и
заустављање и паркирање

Наизменично паркирање
- означава место где је
забрањено паркирање
непарним данима

Наизменично паркирање
- означава место где је
забрањено паркирање
парним данима

Зона у којој је ограничено трајање паркирања
- уз овај знак може
бити додата допунска табла на којој се
поближе одређује
ограничење трајања
паркирања

Излазак из зоне у
којој је ограничено
трајање паркирања

Временски ограничено паркирање
- означава место на
коме је паркирање
возила временски
ограничено
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5.11 ВУЧЕЊЕ ВОЗИЛА
5.11.1 Вучење прикључних возила
У саобраћају на путу моторном возилу могу да буду придодата прикључна возила која не
умањују њихову стабилност и
то:
– два прикључна возила за
превоз терета;
– једно прикључно возило
за превоз лица, и то може
бити придодато само аутобусима у јавном градском, односно
приградском превозу;
– на аутопуту и мотопуту само једно прикључно возило;
– туристички воз сме да има највише три прикључна возила;
– трактор сме да вуче само прикључно возило за трактор.
5.11.2 Забрана вучења прикључног возила
Прикључно возило у саобраћају на путу не смеју да вуку:
– радна машина;
– мотокултиватор (осим товарног дела који чини саставни део мотокултиватора);
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– друга возила не смеју да вуку прикључно возило за трактор и
– свако возило када би прикључно возило умањивало стабилност
вучног возила.
5.11.3 Вучење неисправног возила
Моторно возило сме да вуче
друго моторно возило само ако
оно због неисправности или
недостатка појединих делова
не може само да се креће.
Неисправно моторно возило на путу може да се вуче помоћу:
– ужета;
– круте везе (руде) и
– ослањањем или вешањем возила о вучно возило.

Правила саобраћаја

5.11.4 Забрана вучења неисправног возила
Забрањено је вучење неисправног возила у следећим случајевима:
– на аутопуту и мотопуту осим ако је разлог за вучу настао за време
кретања моторног возила по аутопуту, односно мотопуту, у том
случају вучење је дозвољено до првог искључења са аутопута,
односно мотопута;
– не сме да се вуче мотоцикл, мопед, као и лаки и тешки трицикл;
– помоћу ужета не сме да се вуче моторно возило на коме су неисправни уређаји за управљање или уређаји за заустављање;
– помоћу ужета не сме да се вуче теретно возило или аутобус;
– крутом везом не сме да се вуче моторно возило које нема исправан уређај за управљање, нити моторно возило чија је укупна
маса већа од укупне масе вучног возила ако му је неисправна
радна кочница;
– вучење натовареног теретног возила са прикључним возилом
или без прикључног возила, односно трактора са прикључним
возилом, дозвољено је само до првог места погодног за претовар
терета, а изузетно и до првог места на коме се може отклонити
неисправност на возилу.

Одстојање између вучног и вученог моторног возила, ако се вуче
ужетом, мора да износи од три до пет метара, а ако се вуче помоћу круте везе, може да износи и мање од три метра.
За време вучења неисправног возила на вучном возилу морају бити
укључени сви показивачи правца, као и на вученом уколико су исправни. На оба возила мора бити постављен сигурносни троугао. На моторно возило које вуче друго моторно возило сигурносни троугао се
поставља са предње, а на вучено возило са задње стране.
Вученим возилом забрањен је превоз лица, осим возача који њиме
управља.
Уколико се моторно возило вуче помоћу ужета или круте везе, лице
које управља вученим возилом мора да има одговарајућу дозволу за
управљање возилом оне категорије којој припада возило које се вуче.
Моторно возило сме да се вуче ноћу и дању у случају смањене видљивости искључиво ако на својој задњој страни има укључена задња
позициона светла или ако га вуче моторно возило које при вучењу користи жуто ротационо светло.
Моторно возило које на путу вуче неисправно возило не сме се кретати брзином већом од 40 km/h.

Дању на моторном возилу за време вожње у саобраћају на путу морају да буду укључена кратка, односно дневна светла.
Ноћу на моторном возилу за време вожње у саобраћају на путу морају да буду укључена дуга светла.
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Возач је дужан да уместо дугих светала употребљава кратка:
– кад при мимоилажењу са другим возилом оцени да светлом свог
возила заслепљује возача
возила које му долази у
сусрет, а увек на одстојању мањем од 200 m;
– ако омета возача испред;
– на путу осветљеном
уличном расветом;
– у тунелу;
– ако омета управљача
шинског возила или пловила;
– када је возило заустављено;
– за време магле поред кратких светала могу бити укључена и светла
за маглу заједно са кратким светлима или само светла за маглу.
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–

–

предње и задње стране, осим када је улично осветљење такво да
су пешак и колица довољно видљиви;
особа која користи инвалидска колица мора на
колицима да има укључено најмање једно бело
или жуто светло на левој
страни које мора бити
уочљиво са предње и
задње стране, осим када
је улично осветљење такво да је пешак довољно видљив;
пешаци који се крећу по коловозу у организованој колони, осим
погребних или одобрених поворки, војних или полицијских јединица, дужни су да носе
светлоодбојни
прслук
или напред држе упаљено најмање једно бело
или жуто светло, а на
задњој страни светло црвене боје;
бицикл мора да има упаљено једно бело светло
на предњој страни и једно црвено светло на задњој страни;
запрежно возило мора да има упаљено најмање једно бело светло
на предњој страни и најмање једно црвено светло на задњој страни. Ова светла морају бити постављена на уздужној оси возила
или на његовој левој страни, а ако се на запрежном возилу налази
само једна светиљка, поставља се на видном месту на левој страни возила;
водичи и гоничи животиња, када се крећу по коловозу ван насеља, морају да носе светлоодбојни прслук.

Позициона светла морају бити укључена све време када је укључено
дуго, односно кратко светло, односно светло за маглу.
Ноћу и дању у условима смањене видљивости на возилу на путу
морају бити укључена задња позициона светла.
Светла, односно катадиоптери, за време вожње не смеју да буду заклоњени нити запрљани у мери да су неуочљиви за остале учеснике у
саобраћају.
Задње светло за маглу употребљава се само по магли или у случају
смањене видљивости.
Заустављено или паркирано возило на коловозу ноћу и у условима
смањене видљивости мора имати укључена позициона, односно паркирна светла. Ако је возило у насељу довољно је да има позициона,
односно паркирна светла на оној страни возила која је окренута према
средини пута, а ако је возило паркирано на делу пута где је улично
осветљење такво да је возило довољно видљиво на за то посебно обележеном месту, не морају бити укључена позициона светла.
Приликом кретања ноћу и у условима смањене видљивости:
– пешак који се креће по коловозу на јавном путу ван насеља мора
бити осветљен или означен рефлектујућом материјом;
– пешак који на коловозу вуче или гура ручна колица мора да носи
светлоодбојни прслук или на левој страни колица држи упаљено
најмање једно бело или жуто светло које мора бити уочљиво са

Возач мора да држи безбедно одстојање од возила које се креће испред њега тако да може благовремено да успори или се заустави ако
возило испред њега успори или се заустави.
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На јавном путу ван насеља који има само једну саобраћајну траку
за саобраћај возила у једном
смеру, возачи возила чија је
дужина већа од 7 m и чија је
највећа дозвољена маса већа
од 3.500 kg, морају држати одстојање од возила иза кога се
крећу тако да омогуће безбедно претицање од стране возила
која их сустижу.
Обавеза одржавања одстојања за безбедно претицањe од стране других возила не важи:
– ако возач таквог возила врши или се припрема за претицање и
– ако се креће на делу пута где је претицање забрањено.

Трактор и радна машина смеју у саобраћају на путу да имају само
прикључке за извођење радова сходно њиховој намени.
Трактору у саобраћају може
бити придодато само једно
прикључно возило за трактор.
Терет у расутом стању на прикључном возилу за трактор не
мора да буде прекривен за разлику од терета на теретним
возилима.
Радна машина и мотокултиватор не смеју у саобраћају на
путу да вуку прикључно возило.
На прикључном возилу које вуче трактор може се превозити највише пет лица, а у товарном простору мотокултиватора могу се превозити
највише три лица.
Трактор и радна машина ноћу, у условима смањене видљивости и
када има прикључке за извођење радова, на најистуренијој тачки тих
уређаја морају бити прописно означени жутим трпћућим (ротационим)
светлом.

Запрежно возило које се креће иза другог запрежног возила мора се
кретати на одстојању од најмање 50 метара да би се омогућило претицање бржим возилима.
5.14.1 Саобраћај трамваја и других возила на шинама
Прописи и правила која дефинишу саобраћај других возила примењују се и на трамваје и друга возила која се крећу
по шинама, осим ако то искључују конструкционе особине
тих возила или начин њиховог
кретања.

5.14.2 Саобраћај трактора, радних машина и мотокултиватора
Трактор, радна машина и мотокултиватор могу учествовати у јавном
саобраћају само ако су уредно регистровани и означени одговарајућом
регистарском таблицом.
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5.14.3 Саобраћај запрежних возила и учешће животиња у
саобраћају
Возач запрежног возила
управља из возила или води
упрегнуту стоку крећући се
са њене десне стране. Возач
запрежног возила мора бити
способан да контролише упрегнуте животиње и старости од
најмање 14 година.
Запрежно возило мора да
има уређаје за кочење који морају омогућавати безбедно заустављање запрежног возила.
Запрежно возило које се креће иза другог запрежног возила мора се
кретати на одстојању од најмање 50 метара да би се омогућило претицање бржим возилима.
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За запрежно возило које се креће на путу може бити привезано једно
грло стоке, и то са десне стране задњег дела возила.
Запрежно возило не сме да се оставља на путу без надзора возача
или другог лица способног да контролише упрегнуте животиње.
5.14.4 Учешће животиња у саобраћају
Домаће животиње могу бити на путу само у пратњи лица која су дужна да их воде и обезбеђују тако да животиње не угрожавају безбедност
саобраћаја. Животиње је забрањено водити из возила или са возила.
Забрањен је приступ животињама, односно вођење животиња на:
– аутопуту;
– мотопуту;
– државним путевима првог реда и
– бициклистичким стазама.
Уколико се животиње превозе у возилу, превоз се мора обављати на
начин да се не угрожава или омета возач, односно остали учесници у
саобраћају. Животиње које се налазе поред пута морају бити под надзором или обезбеђене тако да не могу изаћи на пут.
Животиње се воде или гоне што ближе десној ивици коловоза на
такав начин да други учесници у саобраћају не буду угрожени.
Власник, гонич, односно водич животиња, не сме на јавним путевимa да храни, задржава или прикупља животиње, као и да их на путу
оставља без надзора. Јахач или друго лице које води животињу дужан
је да уклони све материје које је животиња нанела на пут.
Јахачи за кретање могу користити коловоз пута само уколико је то
омогућено режимом саобраћаја на том путу. Јахач по коловозу се креће
по правилима за кретање бицикала.
5.15 САОБРАЋАЈ БИЦИКАЛА, МОПЕДА, ТРИЦИКАЛА,
ЧЕТВОРОЦИКАЛА И МОТОЦИКАЛА
Возач бицикла, мопеда, трицикла и мотоцикла мора да управља возилом на начин којим се не умањује стабилност возила и не ометају
други учесници у саобраћају, а нарочито не сме да:
– превози предмете који могу да га ометају током управљања;
– испушта управљач из руку;
– склања ноге са педала;
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– се придржава за друго возило;
– води, вуче или потискује друга возила, односно животиње, осим
да вуче прикључно возило за бицикл;
– допусти да возило којим управља буде вучено или потискивано;
– употребљава на оба ува слушалице за аудио-уређаје.
Возач и путник мотоцикла, мопеда, трицикла и четвороцикла морају за време вожње носити на глави закопчану хомологовану заштитну
кацигу на начин прописан декларацијом произвођача кациге.
Бициклом у саобраћају може управљати:
– лице са навршених 12 година на јавном путу;
– дете са навршених 9 година:
 у пешачкој зони,
 у зони успореног саобраћаја,
 у зони “30“,
 у зони школе и
 на некатегорисаном путу.
– дете млађе од 9 година под надзором лица старијег од 16 година:
 у пешачкој зони,
 у зони успореног саобраћаја.
На бициклистичким стазама за саобраћај у оба смера возач бицикла
мора да се креће десном страном у смеру кретања.
Брзина кретања бициклисте на бициклистичкој стази је
ограничена на 35 km/h.
Уколико на путу постоји бициклистичка трака, возач бицикла, мопеда и лаког трицикла
мора да се креће десном бициклистичком траком у смеру
кретања.
Ако на путу не постоји бициклистичка стаза нити трака, бициклом се креће коловозом пута и користи се највише један метар од десне ивице коловоза.
Ако се два или више возача бицикала, мопеда, трицикала и мотоцикала крећу у групи, дужни су да се крећу један за другим.
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Возач бицикла, мопеда, трицикла, односно мотоцикла, не сме да
превози лице које је под утицајем алкохола, односно психоактивних
супстанци или из других разлога није способно да управља својим поступцима.
Бицикл, мопед и мотоцикл у саобраћају на путу могу да имају прикључно возило са два точка намењено за превоз терета, прикључено
тако да је обезбеђена стабилност возила. Прикључно возило не сме
бити шире од једног метра, а на задњој левој страни мора имати позиционо светло црвене боје. На прикључном возилу које вуче бицикл,
уместо позиционог светла може бити троугласти катадиоптер.
У прикључном возилу које вуче бицикл, мопед и мотоцикл, не могу
се превозити лица.

На путу који нема тротоар или другу површину намењену за кретање пешака, пешаци могу користити за кретање коловоз у ширини највише до једног метра, рачунајући од ивице коловоза.
Пешак који се креће по коловозу на путу ван насеља мора да се креће што ближе левој ивици коловоза у смеру кретања на начин којим не
омета или не спречава саобраћај возила. Пешак може да се креће уз
десну ивицу коловоза само када је такво кретање за њега безбедније
(непрегледна кривина, провалија, усек, одрон и сл.).
Пешак који гура ручна колица, бицикл, мопед или мотоцикл, особе са инвалидитетом које се крећу у инвалидским колицима, морају се
кретати уз десну ивицу коловоза у смеру кретања.
Пешак који учествује у саобраћају у колицима за особе са инвалидитетом, или се вози на котураљкама, скејтборду и слично, не сме да се
придржава за возило у покрету.
Када се крећу коловозом, пешаци су дужни да се крећу један за другим, осим лица које води дете млађе од седам година старости.
Пешак који наилази на коловоз ради обилажења неке препреке на
тротоару, дужан је да обрати пажњу на удаљеност и брзину кретања
возила која му се приближавају и да се претходно увери да ступањем на
коловоз не угрожава безбедност саобраћаја.
Пешак не сме изененада и
без оправданог разлога наилазити на коловоз.
Колона пешака која се коловозом креће под контролом
водича (организована колона
пешака), мора се кретати уз
десну ивицу коловоза у смеру
кретања.
Организована колона пешака не сме да онемогућава нормално одвијање саобраћаја нити да буде дужа од 100 метара.
Уколико се коловозом креће више организованих колона пешака, одстојање између појединих колона мора бити најмање 30 метара.
Пешак је дужан да преко коловоза и бициклистичке стазе прелази
пажљиво и најкраћим путем, након што се увери да то може да учини
на безбедан начин.

5.16 КРЕТАЊЕ ПЕШАКА
Пешак је лице које се креће
по путу, односно које по путу
сопственом снагом вуче или
гура возило, ручна колица, дечје превозно средство, колица за
немоћна лица или лице у дечјем превозном средству или
лице у колицима за немоћна
лица које покреће сопственом
снагом или снагом мотора или лице које клизи клизаљкама, скијама,
санкама или се вози на котураљкама, скејтборду и сл.
Пешак за своје кретање користи:
– тротоар;
– другу површину која је
погодна за кретање пешака ако не постоји тротоар;
– бициклистичку
траку,
односно стазу, ако нема
тротоара и друге површине и
– коловоз ако не постоји
тротоар, друга површина, бициклистичка трака, односно стаза.
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Приликом преласка преко коловоза пешак не сме да употребљава
мобилни телефон нити да користи слушалице на ушима.
Пешак је дужан да користи пешачки прелаз или посебно изграђени
прелаз (изнад коловоза), односно пролаз за пешаке (испод коловоза),
при прелажењу пута ако они нису од њега удаљени више од 100 метара.
На пешачком прелазу на коме је саобраћај пешака регулисан светлосним саобраћајним знацима,
пешак је дужан да поступа у
складу са тим знацима.
На пешачком прелазу на
коме је саобраћај пешака регулисан знацима које даје полицијски службеник, пешаци
могу да прелазе коловоз само
кад је датим знаком дозвољен
прелаз.
На пешачком прелазу на коме саобраћај није регулисан светлосним
саобраћајним знацима ни знацима које даје полицијски службеник, пешак је дужан да се пре ступања на пешачки прелаз претходно увери да
може да пређе на безбедан начин, тако да ступањем на коловоз не угрожава безбедност саобраћаја.
Пешак не сме ступити ни кретати се по коловозу аутопута или мотопута осим:
– полицијског службеника током обављања службене дужности,
– лица које обавља увиђај саобраћајне незгоде или учествује у увиђају;
– радника који обавља радове;
– лица које обавља послове на отклањању последица саобраћајне
незгоде или неисправности на возилу и терету;
– лица које пружа хитну медицинску или прву помоћ;
– инспектора за путеве током обављања службене дужности као и
радника управе пута;
– возача возила које је принудно заустављено.

5.16.1 Обавезе возача према пешацима
Возач је дужан да обрати пажњу на пешаке који се налазе на коловозу или ступају на коловоз или исказују намеру да ће ступити на коловоз,
а обавезу пропуштања на обележеном пешачком прелазу.
На делу пута на коме се крећу деца или су постављени саобраћајни
знакови о учешћу деце у саобраћају, возач је дужан да вози са нарочитом опрезношћу тако да може благовремено да заустави возило.
Пешачки прелаз је означени
део коловоза намењен за прелазак пешака преко коловоза.
Пешачки прелаз може бити:
– на раскрсници или
– на путу ван раскрснице.

Лица која се могу наћи на аутопуту и мотопуту и места на којима
она предузимају оређене радње, морају бити обележена на начин да се
омогући безбедност свих учесника у саобраћају.
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Саобраћај на пешачком прелазу може бити регулисан:
–
–
–
–

знацима овлашћеног лица;
светлосним саобраћајним знаковима;
саобраћајним знаковима и
ознакама на коловозу.

На пешачком прелазу где је саобраћај регулисан светлосним саобраћајним знаковима или знаковима полицијског службеника, возач је дужан да своје возило заустави испред пешачког прелаза када му је датим
знаком забрањен пролаз.

199

ПКАШС - ПРИРУЧНИК за полагање возачког испита

Правила саобраћаја

Возач који је знаком добио слободан пролаз је дужан да пропусти и
пешака који је већ ступио на пешачки прелаз или показује намеру да ће
ступити на пешачки прелаз.
Приликом скретања на бочни пут, возач је дужан да скретање изврши на безбедан начин и да пропусти пешака који је већ ступио или
ступа на пешачки прелаз или показује намеру да ће ступити на пешачки
прелаз, а по потреби заустави своје возило.
На пешачком прелазу на
коме је саобраћај регулисан
саобраћајним знаковима и
ознакама на коловозу, возач
је дужан да прилагоди брзину
возила тако да у свакој ситуацији коју види или има разлога да предвиди може безбедно да заустави возило испред
пешачког прелаза и пропусти
пешака који је већ ступио или ступа на пешачки прелаз или показује
намеру да ће ступити на пешачки прелаз.
Када прилази пешачком прелазу, возач мора да прилагоди брзину
кретања возила тако да у свакој ситуацији коју види или има разлога да
предвиди, може безбедно да заустави возило испред пешачког прелаза.
Возач који скреће на бочни
пут на чијем улазу не постоји
пешачки прелаз, дужан је да
пропусти пешаке који су већ
ступили или ступају на коловоз.
Када се испред или на пешачком прелазу нађу деца, немоћна лица, слепе особе које се
крећу уз употребу белог штапа
и/или пса водича, особе са инвалидитетом које се крећу у инвалидским
колицима, или за кретање користе друга ортотичко - протетичка помагала, возач је обавезан да заустави возило и да их пропусти.
Возач не сме возилом да пресеца организовану колону пешака која
се креће по коловозу.

5.17 САОБРАЋАЈ НА ПРЕЛАЗУ ПУТА ПРЕКО
ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
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Возачи возила и остали учесници у саобраћају дужни су да
пропусте шинско возило које
се креће железничком пругом.
Приликом приближавања прелазу преко железничке пруге
возач је дужан да прилагоди
брзину кртања како би се могао
уверити у наилазак шинског
возила, односно зауставити своје возило испред прелаза ради пропуштања шинског возила.
Саобраћај на прелазу пута преко железничке пруге може бити регулисан на два начина и то:
– саобраћајним знаковима и
– браницима или полубраницима.
5.17.1 Прелаз пута преко железничке пруге регулисан саобраћајним знаковима
Прелаз пута преко железничке пруге без браника
или полубраника
Овај знак се поставља на удаљености од 150 до 250 m
испред прелаза. Возач је дужан да пропусти шинско
возило које наилази.
Приближавање прелазу пута преко железничке
пруге без браника или полубраника
Саобраћајни знак се састоји из три дела. Први део са
три косе црте се поставља на удаљености од 240 m
испред прелаза, други део са две косе црте поставља
се на 160 m испред прелаза и трећи део са једном косом цртом поставља се на 80 m испред прелаза. Овај
знак омогућава возачу да прати удаљеност од пруге и
на основу тога да усагласи, односно прилагоди брзину
крeтања како би уочио воз, односно зауставио своје возило испред прелаза.
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Андрејин крст
Овај знак се поставља на удаљености од 5 m од најближе железничке шине, а ако је то немогуће, онда се поставља на одстојању не мањем од 3 m и не даље до 10
m испред прелаза. Овај знак означава прелаз пута преко железничке пруге са једним колосеком. Поступак и
обавезе возача су исте као и код претходних знакова.
Андрејин крст
Овај знак се поставља на удаљености од 5 m од најближе железничке шине, а ако је то немогуће, онда се
поставља на одстојању не мањем од 3 m и не даље до
10 m испред прелаза. Овај знак означава прелаз пута
преко железничке пруге са више колосека. Поступак
и обавезе возача су исте као и код претходних знакова.
Светлосни саобраћајни знак
На прелазу пута преко железничке пруге без браника
или полубраника мора се поставити и светлосни
саобраћајни знак. Знак чине два црвена светла на
табли троугластог облика као знак опасности. Светла
се наизменично пале и гасе, што значи наилазак
шинског возила и обавезује возаче који виде овај знак
да зауставе своје возило испред прелаза. Возач може
прећи преко прелаза тек када се искључи светлосни
саобраћајни знак.

5.17.2 Прелаз пута преко железничке пруге регулисан браницима
или полубраницима
Прелаз пута преко железничке пруге са браницима
или полубраницима
Знак се поставља на удаљености од 150 до 250 m испред прелаза. Возач је обавезан да се заустави испред
браника или полубраника ако су они спуштени или су
почели да се спуштају.
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Приближавање прелазу пута преко железничке
пруге са браницима или полубраницима
Знак се састоји из три дела. Први део са три косе црте
се поставља на удаљености од 240 m испред прелаза, други део са две косе црте поставља се на 160 m
испред прелаза и трећи део са једном косом цртом
поставља се на 80 m испред прелаза. Овај знак омогућава возачу да прати удаљеност од пруге и на основу
тога да усагласи, односно прилагоди брзину кретања
како би уочио воз, односно зауставио своје возило испред прелаза.
Светлосни саобраћајни знак
На прелазу пута преко железничке пруге са браницима или полубраницима може се поставити и светлосни саобраћајни знак. Овај знак има исто значење као
и на прелазу пута преко железничке пруге без браника
или полубраника.

5.18 САОБРАЋАЈ НА АУТОПУТУ И МОТОПУТУ
Аутопут и мотопут су намењени за кретање возила чија конструктивна брзина кретања није мања од 50 km/h, и то:
– мотоцикала;
– путничких возила;
– теретних возила и
– аутобуса.
Ова возила се могу кретати са или без прикључног возила.
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Аутопут је државни пут намењен искључиво за саобраћај мотоцикала, путничких возила, теретних возила и аутобуса, са
или без прикључних возила, са физички
одвојеним коловозним тракама за саобраћај
из супротних смерова, са најмање две саобраћајне траке по смеру и једном зауставном траком за сваки смер, без укрштања у
нивоу са другим путевима и железничким
или трамвајским пругама, са потпуном контролом приступа, на који се може укључити
или искључити само одређеним и посебно
изграђеним јавним путем и као такав обележен је прописаним саобраћајним знаком.
Мотопут је државни пут намењен искључиво за саобраћај мотоцикала, путничких возила, теретних возила и аутобуса, са
или без прикључних возила и као такав обележен је прописаним саобраћајним знаком.

ћајне траке заузете возилима. У случају застоја саобраћаја на аутопуту где не постоји зауставна трака, возачи су дужни да оставе слободан
простор за пролаз возила под пратњом и возила са правом првенства
пролаза на тај начин што ће возачи који се налазе у десној саобраћајној
траци заузети положај уз десну ивицу саобраћајне траке, а возачи који
се налазе у левој саобраћајној траци заузети положај уз леву ивицу саобраћајне траке, тако да остављен простор мора бити довољан за несметани пролаз ових возила.
На аутопут, односно мотопут, возач може да се укључи, односно искључи само прилазним путем намењеним за укључење на тај пут, односно искључење са пута.
Возач који се моторним возилом укључује у саобраћај на аутопуту
или мотопуту, дужан је да:

На аутопуту и мотопуту са више саобраћајних трака намењених
кретању возила у једном смеру, возач моторног возила мора се кретати
крајњом десном саобраћајном траком, осим ако није заузета возилима
која се крећу у колони, као и приликом претицања.
Возачи теретних возила чија је највећа дозвољена маса већа од 3.500
kg и скупова возила чија је дужина већа од седам метара, за своје кретање смеју да користе:
– крајњу десну саобраћајну траку, осим приликом претицања на
аутопуту и мотопуту са две саобраћајне траке намењене за кретање возила у једном смеру;
– две саобраћајне траке које се простиру уз десну ивицу коловоза
на аутопуту и мотопуту са три или више саобраћајних трака намењених за саобраћај возила у једном смеру.

Возач који се возилом искључује из саобраћаја са аутопута или
мотопута дужан је да својим возилом благовремено заузме положај на
крајњој десној саобраћајној траци и да што пре пређе на саобраћајну
траку за искључивање ако таква трака постоји на улазу у прикључни пут.

– користи саобраћајну траку за укључивање када таква трака постоји у продужењу прикључног пута и да се у саобраћај на тај
пут укључи дајући знак показивачем правца на начин којим не
угрожава саобраћај возила која се крећу по том путу;
– пропусти возила која се крећу по том путу ако на месту на коме
се укључује у саобраћај на аутопуту или мотопуту не постоји посебна трака за укључивање.

На аутопуту и мотопуту је забрањено:
– заустављање и паркирање осим на местима која су за то посебно
уређена и обележена и
– полукружно окретање возилом,
– кретање возилом уназад и
– вуча неисправног или оштећеног возила, осим до првог места где
се може возило поправити или са возилом искључити са аутопута
или мотопута.

Зауставном траком забрањено је кретање возила, осим возила под
пратњом и возила са правом првенства пролаза, када су остале саобра204
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Правила понашања на аутопуту и мотопуту не важе за возила под
пратњом, војна возила и возила полиције.
5.19.1 Возила под пратњом
Возило под пратњом је једно или више возила којима је додељена
пратња возила или појединачно
возило када даје посебне звучне и светлосне знаке и то:
– возило полиције;
– возило Безбедносно-информативне агенције;
– возило Војске Србије;
– возило Војно-безбедносне
агенције.
Посебни светлосни и звучни знаци возила под пратњом су:
– црвено и плаво трепћуће светло која се наизменично пале и
– звучни знак променљиве фреквенције.
Изузетно, возило под пратњом сме давати само посебне светлосне
знаке без сирене ако је омогућена довољна видљивост тог возила и безбедност учесника у саобраћају, осим када се возило под пратњом креће
брзином већом од дозвољене на том делу пута.
Ради боље видљивости возило под пратњом може поред трепћућих
светала давати и светлосни знак упозорења.
Уређаји за давање посебних звучних и светлосних знакова смеју се
уграђивати, постављати и употребљавати само на возилима која врше
пратњу.
Возач који на путу сусретне или га сустигне возило, односно возила
под пратњом, дужан је да пропусти та возила, да им омогући мимоилажење и претицање, односно обилажење и по потреби да уклони возило
са коловоза или да се заустави, као и да се придржава наредби које му
дају лица из пратње, односно да кретање настави тек пошто прођу сва
возила под пратњом.
На возила под пратњом, под условом да не угрожавају безбедност
других учесника у саобраћају, не примењују се одредбе:
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– о првенству пролаза у односу на друга возила на раскрсници регулисаној правилом о првенству пролаза и саобраћајним знаковима;
– о ограничењу брзине;
– о пропуштању пешака;
– о забрани пресецања колоне пешака;
– о забрани претицања и обилажења возила.
У погледу међусобног права првенства пролаза, за возила под пратњом важе одредбе о регулисању првенства пролаза.
Пешаци не смеју да ступе на коловоз, односно дужни су да се склоне
са коловоза да би омогућили несметан пролаз возилима под пратњом.
5.19.2 Возила са првенством пролаза
Возило са првенством пролаза је возило са кога се дају посебни
звучни и светлосни знакови и то:
– возило полиције;
– возило Безбедносно - информативне агенције;
– возило Војске Србије;
– возило Војно - безбедносне
агенције;
– возило хитне медицинске
помоћи и
– возило ватрогасне службе.
Возила са првенством пролаза су и возила министарства
надлежног за извршење заводских санкција када превозе лица лишена слободе, када дају посебне
звучне и светлосне знаке.
Посебни светлосни и звучни знаци возила са првенством пролаза су:
– најмање једно плаво трепћуће или ротационо светло и
– звучни знак променљиве фреквенције.
Изузетно, возило са првенством пролаза сме давати само посебне
светлосне знаке без сирене ако је омогућена довољна видљивост тог
возила и безбедност учесника у саобраћају, осим када се возило са
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првенством пролаза креће брзином већом од дозвољене на том делу
пута и ако би употреба сирене онемогућила или омела успешно
извршење службеног задатка.
Уређаји за давање посебних звучних и светлосних
знакова смеју се уграђивати,
постављати и употребљавати
само на возилима с првенством
пролаза када је то неопходно
за ефикасно и безбедно извршење службене радње која не
трпи одлагање.
Возач који на путу сусретне
или га сустигне возило, односно возила са првенством пролаза, дужан
је да пропусти та возила, да им омогући мимоилажење и претицање,
односно обилажење, и по потреби да уклони возило са коловоза или се
заустави, као и да се придржава наредби које му дају лица из пратње,
односно да кретање настави тек пошто ова возила прођу.
Када возило са првенством пролаза обезбеђује пролаз возилима која
се крећу иза њега, остали учесници у саобраћају имају обавезу поступања према тим возилима као према возилима са првенством пролаза.
Возила са првенством пролаза морају уступити првенство пролаза
возилима под пратњом сем на раскрсницама регулисаним:
– светлосним саобраћајним знаковима и
– знацима овлашћеног службеног лица.

Лице које управља возилом са првенством пролаза дужно је да води
рачуна о безбедности осталих учесника у саобраћају.
Пешаци не смеју да ступе на коловоз, односно дужни су да се склоне са коловоза да би омогућили несметан пролаз возилима са првенством пролаза.

На возила са првенством пролаза, под условом да не угрожавају безбедност других учесника у саобраћају, не примењују се одредбе:
– о првенству пролаза у односу на друга возила на раскрсници регулисаној правилом о првенству пролаза и саобраћаним знаковима;
– о ограничењу брзине;
– о пропуштању пешака;
– о забрани пресецања колоне пешака;
– о забрани претицања и обилажења возила.
У погледу међусобног права првенства пролаза, за возила са првенством пролаза важе одредбе о регулисању првенства пролаза.
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a) Заустављање возила од стране полицијског службеника из возила са првенством пролаза
Када полицијско возило са првенством пролаза даје истовремено
и светлосни знак упозорења, возач возила које се креће непосредно
испред полицијског возила које даје те знаке мора одмах безбедно да
заустави своје возило уз десну ивицу коловоза, а по могућности ван
коловоза.
Возач возила које се креће непосредно иза полицијског возила које
даје посебне звучне и светлосне знаке, дужан је да поступи по знацима
и наредбама полицајца, односно да прати полицијско возило до погодног места и да се безбедно заустави иза полицијског возила.
5.20 УПОТРЕБА ЖУТОГ РОТАЦИОНОГ
ИЛИ ТРЕПЋУЋЕГ СВЕТЛА
Возило које се употребљава приликом извођења радова, односно
активности на путу, а нарочито за градњу, одржавање путева, електричних, поштанских и других уређаја и инсталација, пружање помоћи на
путу, за одношење оштећених, неисправних и на недозвољеном месту
паркираних возила, као и за одржавање комуналног реда, мора да има
укључено жуто ротационо или трепћуће светло док се ти радови, односно активности, обављају на коловозу или у близини коловоза.
У саобраћају на путу укључено жуто ротационо или трепћуће светло мора да има:
– возило које прелази прописане димензије, односно возило на
коме терет прекорачује дозвољене димензије и возило које прати
такав превоз када је то одређено у дозволи за ванредни превоз;
– трактор ноћу, у условима смањене видљивости и када има прикључке за извођење радова на најистуренијој тачки тих уређаја;
– радна машина ноћу и у условима смањене видљивости.
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Жуто трепћуће или ротационо светло може да се употребљава на
возилу као упозорење за принудно заустављено возило, саобраћајну незгоду, приредбу на путу или другу препреку на путу.
Возач који се сусретне са возилом на коме су укључена жута ротациона или трепћућа светла, дужан је да повећа опрезност и прилагоди
брзину и начин кретања свог возила.
Употреба жутог ротационог или трепћућег светла дозвољена је само
у случајевима предвиђеним овим законом.
5.21 МЕРЕ ПРЕДОСТРОЖНОСТИ ПРИЛИКОМ
НАПУШТАЊА ВОЗИЛА
Приликом напуштања возила возач је дужан да возило обезбеди од
самопокретања и неовлашћене употребе.
5.21.1 Обезбеђење возила од самопокретања
Возило се може само покренути под дејством силе земљине теже на
путу са уздужним нагибом и деловањем јаког ветра.
Да би се возило обезбедило од самопокретања, неопходно је:
– активирати паркирну кочницу;
– активирати мењач у први степен преноса или у степен за вожњу
уназад и
– на путевима са већим уздужним нагибом подметањем клинова,
односно приручних средстава (камен, цигла и сл.), испод точкова
са стране у којој се очекује самопокретање возила.
5.21.2 Обезбеђење возила од неовлашћене употребе
Возач је обавезан да обезбеди своје возило од неовлашћене употребе од стране других лица.
Приликом напуштања возила, возач је обавезан да:
– затвори сва врата и прозоре на возилу;
– закључа сва врата као и врата, односно поклопац пактрегера и
– понесе кључеве са собом.
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