Ппштпвани,
У пвпм Приручнику су пбрађена сва испитна питаоа, и тп пп истпм редпследу какп су
ппређана пп пбластима. (Правила сапбраћаја, Сапбраћајна сигнализација, Впзачи, Впзила, Оснпве
безбеднпсти сапбраћаја и ппјмпви, Ппсебне мере и пвлашћеоа).

Такп је најлакше учити питаоа, јер сва питаоа су ппкривена пбјашоеоима у Приручнику.
Прпчитате у Приручнику текст везан за неку пбласт и тек пнда радите питаоа из те пбласти.
Акп Вам нештп не буде јаснп, Ви ппет ппгледајте пбјашоеое у Приручнику. Обимне пбласти кап штп
су Правила сапбраћаја учите такп штп их ппделите на маое делпве. Крените пд ппчетка и прпчитајте
у Приручнику текст везан за хијерархију па пнда радите та питаоа, и такп даље деп пп деп
(укључиваое у сапбраћај, кретаое пп путу, рикверц, пплукружнп пкретаое и такп све дп краја
пбласти). Лакше ће Вам бити да учите правила такп штп их учите деп пп деп, негп све пдједнпм да
учите. Тада се дпста ствари измеша.
Ппдебљан ("бплдпван") текст је јакп битан. Тп су цаке и савети уз ппмпћ кпјих најлакше
решавате питаоа, а кључне речи везане за правила су написане великим слпвима.
Савет кандидатима је да пвај Приручник дпбрп науче, кпмплетнп СВА испитна питаоа
најмаое једнпм ураде кпристећи се стварима наученим из Приручника, а да се пнда ппсвете пним
питаоима кпја најчешће буду на тепријскпм испиту и да та питаоа ураде некпликп пута. Тп је рецепт
за успех и пплпжен тепријски испит.
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Ka.n,a Bae HeKo 003111110 npern1..1e MopaTe ce n0Mep111rn Ka .n,ecHoj 111s111u.111 KOJ10B03a III HE CMETE
y6p3asarn (He MopaTe ycnopasarn, a11111 He cMeTe y6p3asarn).
AKO je B03MIIO McnpeA Bae eeli 3ano1.4e110 npeTML\al-be, MopaTe cal.4eKaTM Aa OHO 3aepwM ceoje
npenu.4a1t>e, na TeK OHAa 8111 MO>Kere 3ano1.4e1111 Bawe npeTML\al-be. AKO so3a1..1 eo3111.na 111cnpeA Bae p,aje
.n,ecHM >KMMraea4, HE CMETE 3an0Yern npern4al-be jep ce MopaTe 111111..1Ho yeep111rn Aa HeMa Hl!IKora 1113
cynpoTHor cMepa,KaKo 6111 Morn111 6e36e.n,Ho .n,a 3ano1..1HeTe npenn.1,al-be(norne.n,ajTe CJ1111Ke y mnal-b111Ma).
3A6PAl-bEHO JE nPETv1LJ,Al-bE: Ko110He so3111J1a, aKo ,,IAAe" so3111J10 IA3 cynpornor cMepa, aKo je
ao3a1..1 Mcnpep, 111J11A 1113a Bae sen 3ano1..1eo npernu.al-be, npeKo nyHe J11i1H111je, TaMo r.n,e noCToj111 3HaK
3a6pal-beHo npernu,al-be, aKo ce He MO>KeTe 6e36e.n,Ho sparnrn y csojy TpaKy, 3ayCTaBHOM TpaKoM, Ha
npeaojy, KP"1BIAHH III TYHe11y (ornM y cJ1y1..1ajy Aa noCToje .n,se TpaKe 3a !ACTH cMep), npeKo newa1..1Kor
npeJ1a3a, npeKo npyre, Ko110He no.n, npaTl-bOM (u,pseHo-nJ1asa p0Tau,111ja), TpaKOM 3a cnopa B031AJ1a.
no cHery, J1e.n,y, no11e.n,1,1u,1,1 1,1 KJJlil3asoM nYTY A03BOJbEHO je nPETv1LJ,At-bE. TaKof)e, Ha MOCTY,
noµ.so>KH>aKV, Hap,00>1<1-baKy, 111cnpep, IA y pacKpcHv1u,111 no nYTY ca npseHCTBOM npolla3a (rnasHoM nYTY),
npeKo lilcnpeKIAAaHe 111,1H111je, Ha onacHoM ycnoHy 111J1111 Hlil36p.n,111u,111 A03BOJbEHO je nPEH1LJ,At-bE.
KaAa so3a4 npern4e, MOPA AP>Karn 6e36e.n,Ho pacrojal-be 1,1 op,CTojal-be o.n, .n,pyrnx so31,111a III no
3aspweTKY npernu,al-ba Mopa ce sparnrn y caojy TpaKy 6e3 oMeTal-ba Iii yrpo>1<asal-ba .n,pyr1,1x B031AJ1a.
Oo nyry KOjM Hl-1JE nYT CA nPBEHCTBOM nPOnA3A (cnopeAHM nyT) nPETML\AH>E 111cnpeA M y
pacKpcHML\M Hi,tJE A03BOJbEHO (jep MopaTe nponyCTMTM B03Mlla Koja cy Ha rnaeHOM nyry).
no nyry KOjM JECTE nYT CA nPBEHCTBOM nPOnA3A (rnaBHM nyr) nPETML\AH>E McnpeA III y
pacKpCHML\M JECTE A03BOlbEHO (jep cre Ha rnaBHOM nyry III HMKora He MOpaTe Aa nponywrare).
McnpeA Kpy>t<HOr TOKa npeTML\al-be f:IMJE A03BOJbeHO (jep je TO cnopeAHIII nyT), a Y KPY>KHOM
TOK\' npent4albe JECTE A03BOJbeHO (jep je TO rnaBHM nyT, ca npBeHCTBOM npona3a).
AKO Ce HeKa npenpe a (newa'4KO OCTpBo, paAOBM.••) Hana3M Ha cpeAMHM KOJ10B03a Ha
ABOCMEPHOM nyry, B03t1na je opajy o6Mna3MTM caMo ca AECHE crpaHe (ceojoM AeCHOM TpaKoM).
AKO ce HeKa • .r:menR.eKa (newa'4KO OCTPBO, paAOBM ...) Ha/1a3M Ha cpeAMHM KOIIOB03a Ha
JEAHOCMEPHOM nyry, eo31,111a je Mory 061,111a3MTM ca 06E CTpaHe (M ca neee 1.1 ca AeCHe cTpaHe, jep
jeAMHO Ha jeAHOCMepHOM nyry CMeTe Aa B03MTe M neBOM Ill AeCHOM TpaKOM).
8033'4 Mopa ceojy BO>KH,Y npMJtarOAMTM: CTalby nyTa (pyne .•.), CTal-by 803111/la (K0'4HML\e,
eonaH••), BIIIAJblllBOCTIII Ill nperneAHOCTM (Marna, AMM, KpMBMHe ... ), aTMoccpepCKMM npMl1MKaMa
{KMWa, CHer... ), ryCTMHM cao6paliaja, TaKo A3 MO>Ke 611aroepeMeHO CTaTM MtnpeA 6111110 KOje
npenpeKe M TaKo Aa He yrpo>t<aea 6e36eAHOCT cao6paliaja.
Ko.n, nlilTal-ba Be3aHlilX 3a 6p3"1HY HMKaAa HMje Tal.4aH OAfOBOP y KOjeM MMaTe noHy'fjeHe
6pojeae (60 km/h, 20% Mal-ba 6p311tHa, 80km/h ... ). YseK je Ta4aH op,roaop r.n,e nv1we .n,a 6p31AHY MopaTe
np11111aro.n,Mrn, nop,ec1,,1rn, .n,a ce MO>KeTe 6e36e.n,Ho 3aycTaB111T111, p,a HlilKora He yrpo>1<aaaTe, He oMeTaTe.
Bo3aY Koj1-1 0031,1 cnopo, TaKo Aa ce 1113a 1-bera crsop111na KOJ10Ha, Ha npsoM op,roeapajyneM
MeCTY aaH Konoao3a (npow1,1pe1-by), Mopa p,a ce CKJlOHlil 1,1 nponycr1,1 ao31,1J1a 1,13a ce6e. AKo ro He ypa.n,111
caM, no111,1t.1,ajau, lilMa npaao .n,a ra 111CK/by1..1111 1113 cao6panaja (3aycras1,1 Ha npow111pel-by saH Ko.noeosa)
AOK He npol')e Ko110Ha, a Haj.n,y>t<e 30 MIIIHyTa (He Ka>1<1-baaa ra - caMo ra 3aycras111 ,ll,OK npof)e ry>1<aa}.

OrpaHMl.felbe 6p3MHe Y HACEJbY je so km/h, BAH HACEJbA je 80 km/h, Ha MOTOnYTY je 100
km/h, a Ha AYTOnYTY je 130 km/h.
AKO ce noCJ1e 3HaKa 3a Hace/be Ha11a31,1 HeKi.1 .n,pyrn 3HaK orpaHw-tel-ba 6p3111He (40 km/h, 80
km/h...), o,n. MeCTa rAe je nocras/beH Taj-3HaK aa>1<v1 orpaH1111..1el-be 6p31!1He Koje m1we Ha 1-beMy.
3a Jyrnlt caA<1 ea11<• 80 km/h, jep je npowao ,------1\
nope4 3HaKa 80 km/h.
�

I ....,.
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CBETJ10CH"1 CA06РАЋАЈНИ 3HAKO B1i1 (CEMA<l>OPIII) ce Kop1,1cre 3a peryn111catbe cao6pahaja H
3a 03Ha'faBatbe paAOBa H преnpeKa Ha nyry (Hnp. >+<yr1.1 rpema41,1 Ha ayronyry Ka,D, cy pa,D,OBH).
Caerna Ha ceMa4lopy (u,paeHo, >t<yro 111 3e/leHo) 111Majy c11e,D,ene 3Ha4eli>e:
Ll,pBeHO CBeTJlo 3Ha"4111 ,D,a je 3A6PAt-bEH nPOJlA3.
v1crospeMeHo ynaJbeHo u,peeHo 1,1 >+<yro ceerno 3Ha41-1 ,D,a je 3A6PAt-bEH nPOJlA3 111 ,D,a ne ce ycKopo
ynamitrn 3eJ1eHo caer110.
>Kyro ceerno 3Ha4111 ,D,a je 3A6PAt-bEH nPO JlA3, ornM y c11y4ajy Ka,D,a ce He Mo>+<ere 6e36e,D,Ho
3aycraBMT1i1 wcnpe,LJ, ceMa¢opa 1,1 jaw 3Ha4111 ,D,a ne ce yCKopo ynaJ1111rn u,peeHo caeTJ10.
3e11eHo cseT110 (wnw Tpennyne 3eneHo) 3Ha4w ,D,a je A03BO!bEH nP0/1A3.
Tpenhyl'ie >Kyro cserno Ha ceMa¢opy 3Ha4111 ,D,a ceMa4lop He pa,D,"1 111 ,D,a ce ca1.1 eo3a41,1 Koj111 npona3e
Kpo3 pacKpcH1.1u,y Mopajy KpeTarn Y3 nOBEnAHY onPE3HOCT (Klb�He pe1.1H).
Ha ceMa¢opy Mory 6wrn Hau,praHe w crpeJ11.1u,e Koje 03Ha4aaajy 3a KojH cMep ea>+<w Taj
ceMaq>op. Te crpe111.1u,e He Meti>ajy 3Ha4eli>e cseTa11a Ha ceMa¢opy, Hero caMo 03Ha4asajy y KOjeM
CMepy je npoJJa3 ,D,03Bo/beH "1J11t1 3a6pal-beH (u,pseHo ca crpe111.1u,0M - 3a6pati>eH npo11a3 y CMepy
03Ha4eHOM crpeJJ"1U,OM, 3eJJeHO ca crpefl"1U,OM - ,D,03BOJbeH npoJ1a3 y CMepy 03Ha4eHOM CTpe/llllU,OM).
Ko,D, cs1,1x ceMacpopa je npas1,1no ,D,a Ka,D,a je yna/beHo 3EJ1EHO cserno, YBEK je A0380JbEH
npona3 (6e3 0631.1pa ,D,a 11i.1 je rpennyne J11J11t1 HopManHo, ,D,a J11.1 je ca crpe11Mu,0M 1,11rn 6e3). Ka,D,a je
ynaJbeHo Ll,PBEHO cserno, >l<YTO cserno, 111n111 1.1crospeMeHo yna/beHo Ll,PBEHO 1,1 >l<YTO cserno, YBEK
je 3A6PAt-bEH npona3 (6e3 o631-1pa ,D,a n1-1 je ca crpen1-1u,0M 1-1n1-1 6e3). TaKo n111we y noHyf.)eHHM
0,D,fOBOpWMa y CB"1M n1-1Tali>1t1Ma Be3aHO 3a ceMacpope. AaKne, Ha 4peeHO, >KYTO 111 4peeHO·>KYTO
cseTno npona3 je 3A6PAtbEH, Ha 3e11eHo .npo11a3 je A03BOJbEH, a Ha Tpenhyne >Kyro Mopare ce
KpeTar111 'f3 noBE'f.AHY onPE3HOCT
III To ce epn, y ce111M n111Tatb111Ma o ceeTni.tMa ceMact,opa.
_.,
CBeTJlOCHIII cao6panajHIII 3HaK y 06J11.1Ky 3eJleHe crpe11111u,e (yCJlOBHl/1 3HaK), KOjW je ,D,O,D,aT
ceMaq>opy ca Tpo6ojHIIIM CBeTJ1111Ma (TO JE YCJlOBHO 3EJ1EHO) 3Ha4111 Aa je ,D,03BOJbeH npo/la3 caMO y
CMepy 03Ha\.leHOM crpe111.1u,0M, np1,1 YeMy ce MOPAJY nponycr1,1rn newau,1,1 1,1 ao31,111a Kaja ce Kpeny no
nyry Ha Koj1,i1 ce yna31,1. 3aro ce 111 3oae yCJ10BHO 3eneHo, jep Mo>+<ere ,D,a npot:)ere y cMepy crpe111114e, aJ1111
no,D, yCJ10BoM Aa nponycr111re 1.1 newaKe H B03HJ1a.
CeMa¢op1,1 3a pery11111ca1i>e Kperali>a so3111J1a no cao6panajHMM rpaKaMa ce nocraaJbajy H3Ha,D,
rpa1<a ca M3Meli>HB"1M CMepoM KpeTali>a (TpaKe ca AYnllMM 111cnpeKMAaHMM pa3AenHMM nMHMjaMa).

a�m. -

3eneHa crpen•4a M3HaA rpaKe - TOM rpaKOM je /10380/bEHO 11a ce Kpel,eTe.

- U,peeHM ,,MKC 11 1,13Ha,D, rpaKe - TOM rpaKOM je 3A6PAt-bEHO ,D,a ce t<peneTe.
- >Kyra rpenliylia crpeni,,u,a M3HaA rpaKe - Mopare ce nPECTPOJ1,,1Tv1 r,D,e noKa3yje crpem,1u,a.
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3. B03A4�
Bo3a4 je JH,1U,e KOje .Ha nYTY YnPAB/bA 603111/lOM (6111U,111K/10M, MOTOKyJ1T111BaT0pOM... Y n1,1raH>11tMa
3a B03a4a, y KOjeM ce noHyl)eHOM OArOBopy Ha/la311t pe4 YnPAB/bA, TO je Ta4aH OArOBOp).
/J,a 6111 B03a4 MOrao Aa ynpaBJba H€Kl/1M 603111/lOM OH MOpa 1/lMarn B03ALJKY A03BO/ly 3a TY
Karerop111jy so311111a 111 Mopa 1!1CnYl-bABAH1 npon111caHe yCJ1ose (He cMe 6111m n111jaH, ApornpaH,
yMopaH... }.
npo6Ha so3a4Ka A03Bo11a:

1. ce 1113Aaje n111u,111Ma ca HanyH>eH111x 17 rOA11tHa >K11tB0Ta, Kao 111 cs111Ma ca 18 1,1 s111we roA11tHa
>f<11tBora Koj111 nps111 nyY nona>Ky 3a B Karerop111jy,
2. ce 1113Aaje caMo 3a B Karerop111jy (3a ocra11e Karerop111je OAMax ce A06111je npa8a B03a4Ka
A03BOlla),
3. Ba>+<111 CAMO y Cp6111j111.

5. Не смеју управљати возилом снаге преко 80кw осим

Vaжи до
навршене
21 године
или најмање 2 године.
caMO
roA"1HY
AaHa.
4. Ba>f<llt

возачку дозволу минимум 5 година.

ако управљају уз присуство члана породице кoји поседује

Bo3a41/1 KOjH 1/lMajy npo6Hy B03a4KY A03BO!ly:

1. Mopajy cs oje B03111110 03Ha1.1111r111 noce6HoM

,,n" Ha11enH11140M Koja ce nocra8/ba ca npeAH>e 1,1

3aAH>e CTpaHe B03HJ1a,

2. He CMejy ynpaB/barn 803HJ10M OA 23 h AO 6 h,
3. 3a speMe BO>+<l-be He cMejy Aa 1<op1,1cTe Mo611111H111 re11e¢0H (yonwre, He cMejy HIil ca
handsfreejeM, HIil bluetooth-oM Aa KOpHCTe M06111/lH111},

4. He cMejy Aa so3e 6p>Ke OA 90 % OA orpaH1111.1eH>a 6p3111He (Hnp. aKo je orpaH1114er1,e 50 km/h,
11111u,a ca npo6HOM B03a4KOM He CMejy 8031/lTIII 6p>+<e OA 45 km/h}, на аутопуту 110km/h а на

мотопуту 90km/h
JeA111Ha pa3n111Ka y roMe Aa n111 ere creKJ1111 npo6Hy B03a4KY KaAa ere ManonerHH 1M1111 nyH011ern111

Лица
која
су111114a
возачку
дозволу
морају
бити
под надзором
лица које n111u,a ·
je
y TOMe
wro
Koja cy
creKna стекла
so3a4KYпре
npe 18
18-Te
roA"1He
MOPAJY
6111m noA HAA30POM
имаjeвозачку
најмање3a5 година
(до навршених
18 година)
B Karerop111jy
KOje
y 803111/lYдозволу
vi HMa nO/lO>f<€HO
HajMarbe 5 fOAvlHa
(AOK/1€ fOA 111M Ba>+<111 npo6Ha
B03a4Ka Mopajy 6v1rn nOA HaA30poM}, a 111114a Koja cy CTeKna B03aYKY ca nyHIAX 18 111 B111We rOAIAHa He
Mopajy 6111rv1 nOA TIIIM HaA30pOM.
Bo3aYy KOjeM je 3a6pal-beHO Aa 603111 (CYACKvlM nyreM}, 111/1111 KOjvl je l/1CK/bV4€H 1113 cao6panaja,
H"1je A03BO/beHO Aa 603111 Hlltj€AHY spcry MOTOpHor 603111/la. AKO B03a4 1/lMa 2 B03a4Ke A0380/le
"13Aare OA crpaHe 2 AP>+<a8e (Hnp. cpnCKy v1 HeMaYKY - TO MO>+<e Aa 1t1Ma}, Hl!1JE fJ.0380/bEHO Aa ce o6e
"1CT08peMeHO KOP"1CTe (y Cp61t1j"1 Mopa Aa KOp1t1crn cpnCKy, a y HeMaYKOj H€Ma4Ky). Kop1t1wnel-be
803a4Ke A0380!le 4111j1t1 je HecraHaK Bo3a4 np111jas1110 HaAfle»<HOM opraHy Hv1JE fJ.0380/bEHO (Ao6111ne
Avn111t1Kar, a11111 aKo Hal')e opv1rnHa11 Mopa Aa ra spam y CYn, He cMe Aa ra Kop111crn). npoMeHy aApece
803a4 MOpa Aa np111jaav1 111 npoMeH"1 je vi y B03a4K0j A0380/ll/1 y poKy OA 30 AaHa OA Te npoMeHe. YBeK
KaAa B03111, B03a4 KOA ce6e Mopa 111Mar1,1 803a4KY 1,1 Mopa je noKa3arn no111t1u,aju,y Ha l-bero8 3axres.
Bo3a4y ca npo6HoM so3a4KOM A0380110M oHa lie ce OAY3ern (Mopane noHOBO Aa no11a>+<e) KaAa caKyn1,1
HajMaH>e 9 Ka3H€HIAX noeHa, a 803a4y ca 061114HOM B03a4KOM A03B0Jl0M KaAa caKyn111 HajMaH>e 18
Ka3H€HIAX noeHa. Mel)yHapOAHa B03a4Ka A03BO/la 1113AaTa y Cp6111j111 ce HE CME KOp"1CTIATl,1 y Cp61,1j111
(y Cp6111j111 AP»<a8/baH1t1 caMo cpnCKy A03Bo11y cMejy Aa Kop1t1cre}. KaAa B03"1, ao3a4 Mopa /J.A KOPl!1CTl!1
n0Mara11a KOja cy MY yn111caHa y B03a4KY A038011y (Ha04ape, co41,1sa... Mopa Aa 1,1x Kop1t1cr111, a He caMo
Aa 1,1x 111Ma KOA ce6e}. 803a41,1 Koj111 8o3e 8031t111a y JABHOM nPEB03Y 1,1 803a4"1 1<oj1t1Ma je ynpas/bal-be
803"1/lOM OCHOBHO 3AHv1MAl-bE Mopajy (BAKE 3 fOA"1He Ha 3/J,PABCTBEHv1 npeffleA (Ha peAOBHO
11e1<apc1<0, a11111 caMo 08111 803a4111, a He cs111). nopeA osor 3Apa8CT8eHor npeffleAa nocroj111 jow 111
K0Hrpo11H1t1 3Apa8crseH111 npeffleA. Ha KoHrpo!lH"1 3ApascrseH1t1 npeffleA Mopa ornn111 CAMO OHAJ
B03Al.J KOA Kora non1t1u,ajau, 1,111111 111Hcne1<rop nOCYMl-bAJY y nrnxo4>1,131,141<e cnoco6Hocrn (CAMO 36or
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Apyra om.1,111ja je Aa c8111 y4ecH111u,111 nonyHe Esponc101 "13BewTaj o cao6panajHoj He3rOA111, 111 TaAa ce He
3ose no111114l-!ja. TaAa cy y1.1ecH"1U.i.1 He3rOAe AY>KHl-1 Aa:
1. ocraee ceoje noAarKe APYfOM 803a4y 111
2. yK110He 803111110 ca KOJ10B03a Aa He oMera cao6panaj.
AKo ere y4ecreoea11111 y cao6panajHoj He3roA"1 y Kojoj eo3a4 APYror eo311111a H111je np111cyraH (Hnp.
YAap111n111 ere y napKi.1paH ayro}, no 3aKoHy Mopare ce caM111 npi.1ja8v1Tvt no11v1u,v1j111 111 Aarn 111M ceoje
noAaTKe 111 noAaTKe o 803v1J1y Koje ere YAap1,1nv1.
KoA cao6panajHe He3rOAe ca re>Kv1M nocneA11tU,aMa o6aee3HO je Aa ce y4ecH111u,111Ma y3111Ma
y3opaK Kpev1 v1 yp111Ha, a KOA cao6panajHe He3roAe ca naKWl!tM nocneAv1u,aMa o6a8e3HO je anKo v1 Apora
recrv1pa1-be (Aa ce ,,Ayea").
Y cnyYajy cao6paliajHe He3roAe no11i.1u,111ja 111CK/by4yje 1113 cao6panaja caMo oHa 803111na Koja cy y
roj Mepv1 owreneHa y He3roA11t Aa ev1we Hi.1cy y B03HOM crali>y, jep ev1we Hv1je 6e36eAHO Aa yyecreyjy y
cao6panajy y raKBOM CTal-by (HeMa Be3e KO je KpvlB y He3rDAvl villi/I Aa /lvl vlMa norvtHYll111X, vlCK/bY4YjY ce
caMO B03111Jla Koja HI/ICY y B03HOM CTal-by}. non111u,111ja vlCK/by4yje 803111/10 1113 cao6panaja TaKO WTO 803a4y
OAY3Me ra6nv1u,e ca 8o3v1na 111 Aaje MY noT8PAY o TvtM OAy3ernM ra6n1,1u,aMa. Bo3a4 MO>Ke A06111T111
ra611111u,e Ha3aA caMo KaAa AOHece AOKa3 Aa je eo3111no 111cnpa8HO (nan111p ca reXHvl4Kor}.
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САПБРАЋAЈАНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
Један пд видпва регулисаоа сапбраћаја је техничкп регулисаое сапбраћаја ппмпћу сапбраћајне
сигнализације. Сапбраћајнпм сигнализацијпм се: указује на ппаснпст на путу, изричу забране,
пграничеоа и пбавезе, учесницима у сапбраћају се дају кприсна пбавештеоа п путу, пбјектима на путу
и ппред пута. Кпначанп, сапбраћајнпм сигнализацијпм се регулише сапбраћај на путу, на раскрсници,
на прелазу пута прекп железничке пруге кап и пзначаваое и пбезбеђеое радпва на путу.
Ппд сапбраћајнпм сигнализацијпм ппдразумевају се:
1) сапбраћајни знакпви;
2) пзнаке на кплпвпзу и трптпару;
3) уређаји за даваое светлпсних сапбраћајних знакпва - семафпри;
4) светлпсне пзнаке на путу;
5) браници или пплубраници на прелазу пута прекп железничке пруге;
6) привремена сапбраћајна сигнализација и
7) друге пзнаке на путу.
САПБРАЋАЈНИ ЗНАКПВИ
Сапбраћајни знакпви су: знакпви ппаснпсти, знакпви изричитих наредби и знакпви пбавештеоа. Уз
сапбраћајни знак мпже бити ппстављена дппунска табла кпја је саставни деп сапбраћајнпг знака и кпја
ближе пдређује оегпвп значеое. Пна се увек ппставља исппд знака.
Знакпви ппаснпсти
Знакпви ппаснпсти служе да се учесници у сапбраћају уппзпре на ппаснпст кпја им прети на пдређенпм
месту, пднпснп делу пута. Знакпви ппаснпсти имају пблик равнпстранпг трпугла чија се једна страна
налази у хпризпнталнпм пплпжају са супрптним врхпм пкренутим навише. Изузетнп, знакпви
''Андрејин крст'' и ''приближаваое прелазу пута прекп железничке пруге'' су другпг пблика. Пснпва
знакпва ппаснпсти је беле бпје, а пквир трпугла је црвене бпје. Симбпли на знакпвима ппаснпсти су
црне бпје. Изузетнп, знакпви ''радпви на путу'', ''наилажеое на светлпсне сапбраћајне знакпве са
трпбпјним светлима'' и „кплпна заустављених впзила” су других бпја.
Знакпви ппаснпсти се ппстављају, пп правилу, на удаљенпсти пд 150 m дп 250 m испред ппаснпг места
на путу. Изузетнп, ван насеља, акп се из разлпга безбеднпсти, знакпви ппаснпсти мпрају ппставити на
удаљенпсти маопј пд 150 m или већпј пд 250 m, мпрају им се дпдати дппунске табле на кпјима се
назначује удаљенпст дп ппаснпг места. На путу у насељу, знакпви ппаснпсти мпгу се ппстављати и на
удаљенпсти маопј пд 150 m испред ппаснпг места, без ппстављаоа дпдатне табле. У случајевима у
кпјима ппстпји ппаснпст да впзач изненада и неприпремљен наиђе на ппаснп местп на путу, ппставиће
се између знака ппаснпсти и ппаснпг места на путу, један или више истих знакпва, уз кпје ће се
ппставити и дппунске табле са назначенпм удаљенпшћу дп ппаснпг места.
Знакпви ппаснпсти се ппстављају са десне стране пута ппред кплпвпза, у смеру кретаоа впзила. Акп на
месту на кпме се ппставља сапбраћајни знак, збпг густине сапбраћаја, пднпснп из других разлпга, прети
ппаснпст да учесници у сапбраћају неће правпвременп упчити знак, сапбраћајни знак се мпра
ппставити и на супрптнпј, левпј страни пута, пднпснп кплпвпзне траке када су кплпвпзне траке физички
пдвпјене или изнад кплпвпзне траке.
Знакпви ппаснпсти су „ЦРВЕНИ ТРПУГЛПВИ“ и кључне речи за оихпвп решаваое су: близина,
приближваое и удаљенпст. Дакле, када видите црвени трпугап, тп је знак ппаснпсти и у кпјем
пдгпвпру се налазе кључне речи тп је тачан пдгпвпр (уз 3 изузетака). Изузеци пд пвпг правила се
јављају самп кпд знака за радпве на путу, кпд знака за низак лет авипна и кпд знака Андрејин крст.
Учите значеое знакпва (ппдвученп), а не назив, јер Вас значеое знакпва питају у питаоима.

„кривина налево“

„кривина надесно“

Приближавање опасној кривини налево.

Приближавање опасној кривини надесно.

„двострука кривина или више узастопних кривина од
којих је прва налево“

„двострука кривина или више узастопних кривина од
којих је прва надесно“

Приближавање више опасних кривина од
којих је прва налево.

Приближавање више опасних кривина од којих
је прва надесно.

„опасна кривина“

„опасна низбрдица“

Приближавање више опасних кривина које су
опасне
по
својим
физичким
карактеристикама. Дакле, не прва надесно,
него опасне су због својих карактеристика.

Приближавање опасној низбрдици – сви
знакови се читају са лева на десно, као и књиге,
тако да је увек јасно шта је низбрдица, а шта
успон.

„опасан успон“

„сужење пута“

Приближавање опасном успону. Сви знакови
се читају са лева на десно, као и књиге, тако да
је увек јасно шта је низбрдица, а шта успон.

Приближавање сужењу коловоза.

„сужење пута са десне стране“

„сужење пута са леве стране“

Приближавање сужењу коловоза с десне
стране.

Приближавање сужењу коловоза с леве
стране.

„покретни мост“

„близина обале“

Близина места на коме се на путу налази
покретни мост.

Близина места на коме пут наилази на обалу.

„нераван коловоз“

„нераван коловоз“

Близина дела пута на коме је коловоз нераван
због постојања опасних избочина и улегнућа множина - улегнућа и избочине, јер их на
слици има више.

Близина дела пута на коме је коловоз нераван
због улегнућа - једнина – улегнуће, јер је само
једно приказано на слици.

„нераван коловоз“

„клизав коловоз“

Близина дела пута на коме је коловоз нераван
због опасног превоја - једнина – превој, јер је
само један приказан на слици.

Близина дела пута на коме коловоз има
клизаву површину – клизав пут.

„камење пршти“

„одроњавање камења“

Близина дела пута на коме постоји опасност од
прскања камена – види се како камење пршти
испод точка.

Близина дела пута на коме постоји опасност од
камења које пада или од камења које се налази
на путу, са десне стране - одрон.

„одроњавање камења“

„обележени пешачки прелаз“

Близина дела пута на коме постоји опасност од
камења које пада или од камења које се
налази на путу, са леве стране - одрон.

Близина места на путу на коме се налази
обележени пешачки прелаз.

„деца на путу“

„бициклисти на путу“

Близина дела пута на коме се деца чешће и у
већем броју крећу (близина школе, обданишта,
игралишта и сл.).

Близина места на коме се бициклисти често
прикључују на пут.

„животиње на путу“

„дивљач на путу“

Близина дела пута на коме домаће животиње
прелазе преко пута.

Близина дела пута опасног због преласка
дивљачи преко пута.

„радови на путу“

„наилажење на светлосне саобраћајне знакове“

Место на коме се изводе радови на путу - ово
је изузетак, кључна реч није приближавање.
Ово су радови на путу.

Близина раскрснице или обележеног
пешачког прелаза на коме је саобраћај
регулисан помоћу уређаја за давање светлосних
саобраћајних знакова – а не приступ возила.

„наилажење на светлосне саобраћајне знакове“

„близина авионске писте“

Близина раскрснице или обележеног
пешачког прелаза на коме је саобраћај
регулисан помоћу уређаја за давање
светлосних саобраћајних знакова – а не приступ
возила.

Део пута преко кога авиони прелећу у ниском
лету приликом слетања односно полетања - ово
је изузетак - кључна реч није близина. Опасност
од ниског лета авиона.

„бочни ветар“

„бочни ветар“

Близина дела пута на коме често дува јак бочни
ветар са леве стране.

Близина дела пута на коме често дува јак бочни
ветар са десне стране.

„саобраћај у оба смера“

„тунел“

Близина места на коме се прелази са
једносмерног на двосмерни саобраћај поставља се на крају једносмерне улице и
упозорава Вас на њен крај, после знака је
двосмерна улица.

Близина тунела на путу.

„опасност на путу“

„укрштање путева исте важности“

Близина дела пута на коме учесницима у
саобраћају прети опасност за коју није
предвиђен посебан знак опасности, јер не
може баш за сваку опасност да се измисли знак.

Близина укрштања путева од којих ниједан пут
није пут са првенством пролаза – линије су
исте дебљине што значи да су путеви исте
важности - ниједан пут није пут са првенством
пролаза. УКРШТАЊЕ – кључна реч.

„укрштање са спорeдним путем под правим углом“

„спајање са споредним путем под правим углом са
леве стране“

Близина раскрснице на којој се пут са
првенством пролаза укршта са споредним
путем под правим углом. Пошто тања линија
пролази даље после дебље, то је онда
УКРШТАЊЕ – кључна реч. Тања линија је
споредни пут, а дебља линија је главни.

Близина раскрснице на којој се пут са
првенством пролаза спаја са споредним путем
под правим углом с леве стране. Пошто тања
линија НЕ пролази даље после дебље, то је
онда СПАЈАЊЕ – кључна реч. Тања линија је
споредни пут, а дебља линија је главни.

„спајање са споредним путем под правим углом са
десне стране“

„спајање са споредним путем под оштрим углом са
леве стране“

Близина раскрснице на којој се пут са
првенством пролаза спаја са споредним путем
под правим углом с десне стране.

Близина раскрснице на којој се пут са
првенством пролаза спаја са споредним путем
под оштрим углом с леве стране.

„спајање са споредним путем под оштрим углом са
десне стране“

„раскрсница са кружним током саобраћаја“

Близина раскрснице на којој се пут са
првенством пролаза спаја са споредним путем
под оштрим углом с десне стране.
„трамвајска пруга“

Близина места на коме пут прелази преко
трамвајске пруге у нивоу, не железничке него
ТРАМВАЈСКЕ пруге. Пошто има линијицу испод
трамваја то је пруга, а не станица.

„прелаз пута преко железничке пруге без браника или
полубраника“

Близина прелаза пута преко железничке пруге у
нивоу, који није обезбеђен браницима или
полубраницима. Нема тарабице значи нема ни
рампи преко пружног прелаза - није обезбеђен
браницима…
„Андрејин крст“

Андрејин крст- ово је изузетак - кључна реч није
близина.
То је место на коме пут прелази преко
железничке пруге у нивоу без браника или
полубраника, са два или више колосека кључна ствар - пошто су два X то значи два
или више колосека.

Близина раскрснице на којој се саобраћај
одвија у кружном току.

„прелаз пута преко железничке пруге са браницима
или полубраницима“

Близина прелаза пута преко железничке пруге у
нивоу, који је обезбеђен браницима или
полубраницима,
не
трамвајске
него
ЖЕЛЕЗНИЧКЕ пруге и пошто је нацртана
„тарабица“ јесте обезбеђен браницима...
„Андрејин крст“

Андрејин крст - ово је изузетак - кључна реч није
близина.
То је место на коме пут прелази преко
железничке пруге у нивоу без браника или
полубраника са једним колосеком - кључна
ствар-пошто је један X то значи један колосек.
„приближавање прелазу пута преко железничке пруге
са браницима или полубраницима“

Удаљеност до прелаза пута преко железничке
пруге у нивоу, који је обезбеђен браницима
или полубраницима.
- једна коса црта 80 m, две 160 m и три косе
црте 240 m до прелаза.

„приближавање прелазу пута преко железничке пруге
без браника или полубраника“

Удаљеност до прелаза пута преко железничке
пруге у нивоу, који није обезбеђен браницима
или полубраницима.

„неучвршћена банкина“

Близина дела пута на коме је уз коловоз
неучвршћена банкина - видите да се банкина
одроњава, значи да је неучвршћена.

- једна коса црта 80 m, две 160 m и три косе
црте 240 m до прелаза.
„колона заустављених возила“

Близина дела пута на коме постоји опасност
због загушења саобраћаја. Не означава
колону, него опасност од загушења.

Знакпви изричитих наредби
Знакпви изричитих наредби учесницима у сапбраћају на путу стављају дп знаоа забране, пграничеоа и
пбавезе кпјих се мпрају придржавати. Деле се на знакпве забране и пграничеоа, и на знакпве пбавезе.
Пве две групе знакпва се разликују пп пснпвнпј бпји и бпји симбпла.
Сапбраћајни знак изричите наредбе се ппставља неппсреднп испред места изричите наредбе, пднпснп
на месту пдакле важи изричита наредба. Важнпст знака се прптеже дп знака пбавештеоа кпји гпвпри п
престанку важеоа напред ппстављенпг знака изричите наредбе, пднпснп дп прве раскрснице. Акп се
жели да наредба важи и иза раскрснице мпра се ппнпвп ппставити исти сапбраћајни знак. Акп је тп
пптребнп из разлпга бебеднпсти у сапбраћају, знак изричите наредбе се мпже ппставити и раније.
Пвакп ппстављени знак мпра се ппближе пдредити дппунскпм таблпм, а нарпчитп п удаљенпсти места
на кпм пднпснп пд кпјег важи изричита наредба, пднпснп кпликп дугп важи наредба.
Знакпви забране и пграничеоа
Знакпви забране и пграничеоа су „ЦРВЕНИ КРУГПВИ“ и пни значе да је впзачу нештп забраоенп, да
нештп не сме. Чим видите црвени круг у питаоу, самп тражите у пдгпвприма шта је тп впзачу
забраоенп. Не учите назив знака негп оегпвп значеое - ппдвучена слпва.
„укрштање са путем са првенством пролаза“ - обрнути
троугао - МОРАШ ДА УСТУПИШ

„обавезно заустављање“ - МОРАШ ДА ЗАУСТАВИШ

Означава близину раскрснице на којој возач
мора да уступи првенство пролаза возилима
која се крећу по путу на који он тек наилази.
Препознаје се по облику и са леђа.

Место пред улазом у раскрсницу на коме је
возач дужан да заустави возило и уступи
првенство пролаза возилима која се крећу путем
на који он тек наилази. Препознаје се по облику
и са леђа.

„забрана саобраћаја у оба смера“

„забрана саобраћаја у једном смеру“

Означава пут односно део пута на којем је
забрањен саобраћај свим возилима у оба
смера.

Означава пут односно део пута на коме је
забрањен саобраћај возила из смера према
којем је окренут знак.

„забрана саобраћаја за пешаке“

„забрана саобраћаја за аутобусе“

Означава пут односно део пута на коме је
забрањен саобраћај за пешаке.

Означава пут односно део пута на коме је
забрањен саобраћај за аутобусе.

„забрана саобраћаја за теретна возила“

„забрана саобраћаја за цистерне“

Означава пут односно део пута на коме је
забрањен саобраћај за теретна возила.

Означава пут на коме је забрањен саобраћај
возилима која превозе материје које могу да
изазову загађење воде. Дакле, кад видите
воду на знаку - тражите загађење воде.

Забрана саобраћаја возилима која превозе
експлозив или неке лако запаљиве материје.

„забрана саобраћаја возилима која превозе опасне
терете“

Дакле, када видите експлозију на крову аута забрањено је за она возила која превозе
експлозив.

Означава пут на коме је забрањен саобраћај
возилима која превозе опасне терете.
Дакле, кад видите наранџасту таблу забрањено је за она возила која превозе опасне
терете.

Забрана саобраћаја за моторна возила која вуку
прикључно возило осим полуприколице.
Дакле, када видите ову слику, у одговору
тражите „осим полуприколице“, што значи да
полуприколице могу туда да се возе.

Забрана саобраћаја за сва моторна возила
која вуку прикључно возило. Дакле, не може
ниједна приколица. Овде не може ниједна
приколица да се вози.

„забрана саобраћаја за тракторе“

„забрана саобраћаја за мотоцикле“

Означава пут односно део пута на коме је
забрањен саобраћај за тракторе.

Означава пут на коме је забрањен саобраћај за
мотоцикле, тешке трицикле и тешке
четвороцикле. Кад је нацртан возач то је
мотоцикл - забрана за мотоцикле.

„забрана саобраћаја за мопеде“

„забрана саобраћаја за бицикле“

Означава пут на коме је забрањен саобраћај за
мопеде, лаке трицикле и лаке четвороцикле.
„Дебело“ бицикло је мопед.

Означава пут односно део пута на коме је
забрањен саобраћај за бицикле.

„забрана саобраћаја за запрежна возила“

„забрана саобраћаја за ручна колица“

Означава пут односно део пута на коме је
забрањен саобраћај за запрежна возила.

Означава пут односно део пута на коме је
забрањен саобраћај за ручна колица.

Забрана саобраћаја за сва возила на моторни
погон, осим за мотоцикле без приколице, јер су
они уски, они туда могу да прођу. Дакле, када је
на слици само ауто - забрана је за сва моторна
возила, осим за моторе.

„забрана саобраћаја за сва моторна возила“

„забрана саобраћаја за сва моторна возила и
запрежна возила“

„забрана саобраћаја за возила означена симболом“

Означава пут односно део пута на коме је
забрањен саобраћај за сва моторна и
запрежна возила. Сада кад је ту убачена и
запрега, онда је забрањено за сва моторна и
запрежна возила.

Означава пут на коме је забрањен саобраћај за
сва моторна возила. Сад кад су на слици ауто и
мотор - забрањено је за сва моторна возила.

Означава пут на коме је забрањен саобраћај за
врсту возила приказаних на знаку.
Јер се симболи могу често мењати, па је зато
једноставније овако дефинисати значење знака.

Означава пут односно део пута на коме је
забрањен саобраћај за возила чија ширина
прелази ширину означену на знаку.
Кад су квачице са стране - у одговорима тражите
реч ШИРИНА.

Означава пут односно део пута на коме је
забрањен саобраћај за возила чија укупна
висина прелази висину означену на знаку .
Када су квачице горе - доле - у одговорима
тражите реч ВИСИНА.

„забрана саобраћаја за возила чија укупна маса
прелази одређену масу“

„забрана саобраћаја за возила која прекорачују
одређено осовинско оптерећење“

Означава пут на коме је забрањен саобраћај за
возила односно скупове возила, чија укупна
маса прелази масу означену на знаку.
Једини знак где је кључна реч - укупна маса.

Означава пут на коме је забрањен саобраћај за
возила са осовинским оптерећењем већим од
оптерећења означеног на знаку. Нацртана
осовина - тражите ОСОВИНСКО оптерећење.

„забрана саобраћја за возила која прекорачују
одређену дужину“

„најмање одстојање између возила“

Означава пут на коме је забрањен саобраћај за
возила, односно скуповима возила, чија укупна
дужина прелази дужину означену на знаку.
У одговорима тражите реч ДУЖИНА.

Најмање одстојање између возила у кретању
кога се возачи морају придржавати. Одстојање
је дужина између возила која „иду“ једно иза
другог. Увек се прописује најмање одстојање,
јер је нелогично да се прописује највеће.

„забрана скретања улево“

„забрана скретања удесно“

Означава раскрсницу на којој је скретање улево
забрањено.

Означава раскрсницу на којој је скретање
удесно забрањено.

„забрана полукружног окретања“

„забрана претицања свих моторних возила, осим
мотоцикла без приколице„

Означава место на коме је забрањено
полукружно окретање.

Означава пут односно део пута на коме је
забрањено претицање свих моторна возила,
осим мотоцикла без приколице, мопеда, лаке
трицикле и лаке четвороцикле.

„забрана претицања за теретна возила“

„ограничење брзине“

Означава пут на коме је забрањено да теретна
возила чија највећа дозвољена маса прелази
3,5 t претичу друга моторна возила.

Означава пут односно део пута на коме се
возила не смеју кретати брзином (у km/h)
већом од брзине која је означена на знаку.

„забрана давања звучних сигнала“

Означава пут односно део пута на коме се
уређајем на возилу не смеју давати звучни
знакови, осим у случају непосредне опасности.
„првенство пролаза возила из супротног смера“

„забрана пролаза без заустављања“

Означава забрану ступања на уски део пута
пре него што тим делом прођу возила из
супротног смера.

Означава близину царинарнице, полиције или наплатног места за
путарину, односно места где се возило мора зауставити из разлога
означеног на знаку.

„забрана заустављања и паркирања“

„забрана паркирања“

Означава страну пута на којој је забрањено
заустављање и паркирање возила.
Кључно је да схватите да 2 црвене црте
означавају да је забрањено и паркирање и
заустављање и да овај знак означава страну
пута ( а не део пута) на којој је то забрањено.
Дакле, ако је овај знак са десне стране пута,
само на десној страни пута је забрањено.

Означава страну пута на којој је забрањено
само паркирање возила.
Кључно је да схватите да 1 црвена црта
означава да је забрањено само паркирање и да
овај знак означава страну пута ( а не део пута)
на којој је то забрањено. Дакле, ако је овај знак
са десне стране пута, само на десној страни пута
је забрањено.

„наизменично паркирање“

„наизменично паркирање“

Означава део пута на коме је паркирање
забрањено у непарне дане. Једна бела црта непарни дани - јер 1 је непаран број.

Означава део пута на коме је паркирање
забрањено у парне дане. Две беле црте - парни
дани - јер 2 је паран број.

Знакпви пбавеза
Знакпви пбавеза су „ПЛАВИ КРУГПВИ“ и пни пзначавају да је впзач ПБАВЕЗАН нештп да уради, да
впзач нештп МПРА да ппштује. Кључне речи за оихпвп решаваое су: мпрати, пбавезнп, смети,
дпзвпљенп и мпћи. Дакле, када видите плави круг, тп је знак пбавезе и у кпјем пдгпвпру се налазе
кључне речи тп је тачан пдгпвпр. Не учите назив знака негп оегпвп значеое - ппдвучена слпва.
„најмање дозвољена брзина“

„ланци за снег“

Означава пут на коме се возила у нормалним
условима саобраћаја морају кретати најмање
оном брзином која је означена на знаку.

Означава део пута на коме моторна возила, али

„бициклистичка стаза“

„стаза за пешаке“

Означава пут којим се морају кретати бицикли,
а по коме је забрањено кретање другим
учесницима у саобраћају.

Означава посебно изграђену пешачку стазу
којом се пешаци морају кретати, а по којој је
забрањено кретање другим учесницима у саобр.

„спојене стазе за бициклисте и пешаке“

„стаза за јахаче“

Означава пут по коме се одвојено крећу само
бициклисти и пешаци, у својим стазама.

Означава стазу којом се морају кретати јахачи,
а по којој је забрањено кретање другим
учесницима у саобраћају.

„обавезан смер“

„обавезан смер“

Смер којим се возила морају кретати.
Када је у плавом кругу приказана само једна
стрелица, то значи да се морате кретати тако
како Вам та стрелица показује.

Смер којим се возила морају кретати.
Када је у плавом кругу приказана само једна
стрелица, то значи да се морате кретати тако
како Вам та стрелица показује.

„обавезан смер“

„обавезан смер“

Смер којим се возила морају кретати.
Када је у плавом кругу приказана само једна
стрелица, то значи да се морате кретати тако
како Вам та стрелица показује.

Смер којим се возила морају кретати.
Када је у плавом кругу приказана само једна
стрелица, то значи да се морате кретати тако
како Вам та стрелица показује.

„обавезан смер“

„дозвољени смерови“

Смер којим се возила морају кретати.
Када је у плавом кругу приказана само једна
стрелица, то значи да се морате кретати тако
како Вам та стрелица показује.

Смерови у којима се возила смеју кретати.
Када су у плавом кругу приказане две стрелице,
не може да пише да морате и право и лево, него
то значи да се смете кретати тако како Вам те
стрелице показују. Смете право или лево.

„дозвољени смерови“

„дозвољени смерови“

Смерови у којима се возила смеју кретати.
Када су у плавом кругу приказане две стрелице,
не може да пише да морате и право и лево, него
то значи да се смете кретати тако како Вам те
стрелице показују. Смете право или лево.

Смерови у којима је дозвољено кретање.
Када су у плавом кругу приказане две стрелице,
не може да пише да морате и право и лево, него
то значи да Вам је дозвољено кретати се у
смеровима стрелица. Смете десно или лево.

„обавезно обилажење с десне стране“

„обавезно обилажење с леве стране“

Означава део коловоза којим се возила морају
кретати приликом обилажења пешачких острва,
острва за усмеравање и других објеката на
коловозу. Када је у плавом кругу приказана
стрелица која показује надоле, то значи да
морате обилазити нешто што је на путу баш
онако како Вам показује та стрелица. Тражите у
одговорима реч обилажење.

Означава део коловоза којим се возила морају
кретати приликом обилажења пешачких острва,
острва за усмеравање и других објеката на
коловозу. Када је у плавом кругу приказана
стрелица која показује надоле, то значи да
морате обилазити нешто што је на путу баш
онако како Вам показује та стрелица. Тражите у
одговорима реч обилажење.

„кружни ток саобраћаја“

„обилажење са обе стране“

Означава део коловоза којим се возила морају
кретати приликом обилажења пешачких острва,
острва за усмеравање саобраћаја и других
објеката на коловозу. Када су у плавом кругу
приказане овакве стрелице,то значи да морате
обилазити круг у центру кружног тока овако како
Вам показују те стрелице, дакле удесно.
Тражите у одговорима реч обилажење.

Означава део коловоза којим се возила могу
кретати приликом обилажења пешачких острва,
острва за усмеравање саобраћаја и других
објеката на коловозу. Када су у плавом кругу
приказане две стрелице које показују
надоле,то значи да можете обилазити нешто
што је на путу и са леве и са десне стране.
Тражите у одговорима реч обилажење.

само она за која је то прописано, морају на
погонским точковима имати ланце за снег кад је
на коловозу снег.

Знакпви пбавештеоа
Знакпви пбавештеоа пружају учесницима у сапбраћају пптребна пбавештеоа п путу кпјим се крећу,
називима места крпз кпја пут прплази и удаљенпсти дп тих места, престанку важеоа знакпва изричитих
наредби, кап и друга пбавештеоа кпја им мпгу бити кприсна.
Знакпви пбавештеоа су правпугапнпг, квадратнпг, пднпснп пкруглпг пблика.
Знакпви пбавештеоа ппстављају се такп да учесницима у сапбраћају пруже претхпдна пбавештеоа,
пбавештеоа п престрпјаваоу, пбавештеоа п скретаоу, пптврднп пбавештеое п правцу кретаоа, кап и
да пзначе пбјекaт, терен, улицу или делпве пута на кпје се пднпсе.
Акп се пбјекaт или терен на кпји се знак пбавештеоа пднпси не налази на путу на кпме је знак
ппстављен, пптребнп пбавештеое мпже бити ппстављенп на дппунскпј табли или на сампм знаку такп
да се учесницима у сапбраћају пмпгући лакп и брзп прпналажеое пбјекта, пднпснп терена на кпји се
знак пднпси.
Знакпви пбавештеоа мпгу бити билп кпг пблика и бпје, и немају кључне речи за оихпвп решаваое, али
су ипак најлакши за преппзнаваое. У пдређенпм брпју питаоа, али не у свим питаоима, се мпже
упптребити реч МЕСТП кап кључна реч - местп на кпјем је пешачки, местп где ппчиое аутппут, насеље…
местп пд кпјег престаје нека забрана… Не учите назив знака негп оегпвп значеое - ппдвучена слпва.
„првенство пролаза у односу на возила из
супротног смера“
Обавештење возачу да на уском пролазу

има право првенства у односу на возила
која долазе из супротног смера.

„пут са једносмерним саобраћајем“

Обавештење учесницима у саобраћају о
једносмерном путу.

„пут са једносмерним саобраћајем“

„пут са првенством пролаза“

Обавештење учесницима у саобраћају о
једносмерном путу.

Oзначава пут на коме возила имају
првенство пролаза у односу на возила
која се крећу путевима који се укрштају с
тим путем.

„завршетак пута са првенством пролаза“

„означени пешачки прелаз“

Означава место на коме се завршава пут
или део пута са првенством пролаза.

Oзначава место на коме се налази
обележени пешачки прелаз.

„подземни или надземни пешачки пролаз“

„слепи пут“

Означава место на коме се налази
подземни или надземни пешачки пролаз.

Oзначава близину и положај пута који нема
излаз (слепи пут).

„смер кретања возила које намерава да скрене
улево на раскрсници на којој је скретање улево
забрањено“

„престројавање возила“

Означава пут којим се возило мора кретати
ако намерава да скрене улево на
следећој раскрсници на којој је скретање
улево забрањено.

Oзначава претходно обавештење возачу
ради престројавања на раскрсници на
путевима са више саобраћајних трака.
Када на знаку видите стрелице које
означавају намену те траке у одговорима
тражите кључну реч престројавање.

„број пута“

„километража пута“

Овај знак означава само број пута.

Овај знак означава само стационажу
(километражу) пута - растојање од почетка
пута до места где је постављена та табла.

„број пута, број деонице пута и километража“

„број међународног пута“

Овај знак означава број пута, број
деонице пута и стационажу
(километражу) пута.

Овај знак означава само број
међународног пута.

„аутопут“

„завршетак аутопута“

Означава место одакле почиње аутопут.

Oзначава место на коме се завршава
аутопут.

„мотопут“

„завршетак мотопута“

Означава место одакле почиње мотопут.

Oзначава место на коме се завршава
мотопут.

„насељено место“

„насеље“

Означава територију и назив насељеног
места у које улази пут и границу од које
почиње то насељено место.
Дакле, када на знаку пише Београд то је
увек насељено место.

Oзначава место од кога почиње насеље и
од кога се примењују прописи о саобраћају
у насељу - опште ограничење је 50 km/h.
Дакле, када су на знаку приказане зграде то
је увек насеље.

„завршетак насељеног места“

„завршетак насеља“

Означава место на коме се завршава
насељенo место кроз које пролази пут.

Oзначава место на коме се завршава
насеље и од кога престају да важе прописи
о саобраћају у насељу- опште ограничење
је 80 km/h.

„престанак забране претицања свих моторних
возила, осим мотоцикла без приколице“

„престанак забране претицања за теретна
возила“

Означава место одакле престаје забрана
успостављена саобраћајним знаком којим
је забрањено претицање свих моторних
возила, осим мотоцикла…

Oзначава место одакле престаје забрана
успостављена саобраћајним знаком којим је
забрањено да теретна возила чија
највећа дозвољена маса прелази 3,5 t
претичу друга моторна возила, осим
мотоцикала…

„престанак ограничења брзине“

„престанак најмање дозвољене брзине“

Означава место одакле престаје
ограничење брзине.

Oзначава место одакле престаје обавеза
кретања најмање прописаном брзином.

„престанак забране давања звучних знакова“

„престанак свих забрана“

Означава место одакле престаје забрана
давања звучних знакова.

Mесто на путу одакле престају да важе
одговарајуће забране и обавезе које су
пре тог места успостављене саобраћајним
знаковима постављеним на том путу.

„престанак обавезе ношења ланаца за снег“

„завршетак бициклистичке стазе“

Место на путу одакле престаје да важи
обавеза ношења ланаца за снег која је
пре тог места успостављена одговарајућим
саобраћајним знаком.

Место на путу на којем се завршава
бициклистичка стаза.

„завршетак пешачке стазе“

„завршетак стазе за јахаче“

Место на путу на којем се завршава
пешачка стаза.

Место на путу на којем се завршава стаза
за јахаче.

„завршетак спојене бициклистичке и пешачке
стазе“

„зона у којој је ограничено трајање паркирања“

Место на путу на којем се завршава
спојена бициклистичка и пешачка стаза.

Oзначава место у насељу одакле се улази
у зону у којој је спроведено опште
ограничење трајања паркирања на
одређено време, без обзира да ли се за
паркирање на одређено време плаћа накнада
или се не плаћа.

„излаз из зоне у којој је ограничено трајање
паркирања“

Место у насељу на коме се излази из зоне
у којој је спроведено опште ограничење
трајања паркирања на одређено време.

„паркиралиште“

Паркиралиште.

„паркинг гаража“

„временски ограничено паркирање“

Означава гаражу са паркинг местима.

Означава паркиралиште на коме је
паркирање возила временски
ограничено.

„паркирај и вози се“

„болница“

Означава паркиралиште где возило може
да се паркира и да се путовање настави
неким другим транспортним средством,
које може бити приказано симболом.

Означава близину болнице и упозорење
возачу да својим возилом не ствара
сувишну буку.

„станица за прву помоћ“

„радионица за оправку возила“

Означава близину места или место на коме
се налази станица за прву помоћ.

Означава близину места на коме се налази
радионица за оправку возила.

„телефон“

„бензинска станица“

Означава близину места или место на коме
се налази телефонска говорница.

Означава близину места или место на коме
се налази бензинска станица.

„хотел или мотел“

„ресторан“

Означава близину места или место на коме
се налази хотел, односно мотел.

Означава близину места или место на коме
се налази ресторан.

„кафана“

„терен уређен за излетнике“

Означава близину места или место на коме
се налази кафана.

Означава близину места или место на коме
се налази терен уређен за излетнике.

„терен за камповање под шаторима“

„терен за камповање у приколицама“

Означава близину терена или терен уређен
за камповње под шаторима.

Означава близину терена или терен за
боравак у приколицама.

„терен за камповање под шаторима и у
приколицама“

„планинарски дом“

Означава близину терена или терен уређен
за камповње под шаторима и у
приколицама.

Означава близину места или место на коме
се налази планинарски дом.

„возило за помоћ на путу“

„ватрогасна служба“

Означава близину места или место у коме
се налази служба за пружање помоћи у
случају квара на возилу.

Означава близину места или место у коме
се налази служба за гашење пожара.

„аутобуско стајалиште“

„трамвајска станица“

Означава место на коме се налази
аутобуско стајалиште.

Означава место на коме се налази
трамвајска станица.

„аеродром“

„лука-пристаниште“

Означава близину аеродрома или место
аеродрома.

Означава близину луке, пристаништа,
односно трајекта или место у коме се
налази лука, пристаниште, односно трајект.

„информације“

„проходност пута“

Означава близину места или место на коме
се могу добити туристичке информације.

Oзначава да је планински пут, односно
прелаз преко планинског врха отворен или
затворен.
Kад је пролаз затворен, у пољу 2 се
исписује назив места до ког је пут отворен.
У пољу 3 је дата зимска опрема која је
обавезна на том делу пута.

„број серпентине“

„путни објекат“

Означава број серпентине са
надморском висином.
Када на знаку пише м.н.м. - то је
скраћеница за „метара надморске висине“
и увек уз значење знака у тачном одговору
мора да пише „са надморском висином“.

Означава назив путног објекта од посебног
значаја (вијадукт, тунел и сл.).
744 m означава дужину тунела. Ово питање
решавајте системом елиминације. Дакле,
није удаљеност, нити надморска висина,
него трећи понуђен одговор.

„планински превој“

Означава планински превој са
надморском висином.
„река“

Означава назив реке преко које пут прелази.
„брзина која се препоручује“

Означава брзину која се препоручује на
одређеном делу пута.
„станица полиције“

Означава близину места или место на коме се налази станица
полиције.

„табла за означавање назива улица“

„табла за усмеравање“

Означава назив улице.

Означава место где се наилази на оштру кривину.

„табла за означавање излаза“

„деца на путу“

Означава место изласка са аутопута.

Означава место у чијој се близини налази
школа и пешачки прелаз који деца често
користe.
Ово питање често долази на тесту. Добро
га упамтите јер значење ово знака није
очигледно.

„саобраћајна трака за возила јавног превоза
путника“

„завршетак саобраћајне траке за возила јавног
превоза путника“

Саобраћајнa тракa која је намењена само
за кретање возила јавног превоза
путника. Не само аутобуса, него свих
возила јавног превоза путника-такси,трола.

Место на коме се завршава саобраћајна
трака намењена само за кретање возила
јавног превоза путника. Не само аутобуса,
него свих возила јавног превоза путника.

„ограничење највеће дозвољене брзине на
путевима у Републици Србији“

„саобраћајна трака за спора возила“

Означава почетак саобраћајне траке
којом се морају кретати возила која се
крећу брзином мањом од брзине
означене на знаку.
Са слике се види да десна трака ту
почиње. Трака за спора возила је увек
крајња десна трака. Знак у плавом кругу
значи да се левом траком мора возити
најмање 30 km/h. Што значи да она возила
која не могу да иду тако брзо морају да
пређу у десну траку - траку за спора возила.

Означава опште ограничење највеће
дозвољене брзине у Републици Србији
према врсти пута и обавезу употребе
светала.

„завршетак саобраћајне траке за спора возила“

Означава место на коме се завршава
трака којом се морају кретати возила која
се крећу брзином мањом од брзине
означене на знаку.
Са слике се види да се десна трака ту
завршава. Трака за спора возила је увек
крајња десна трака.

„одмориште“
-означава наилазак на вишенаменски објекат на путу чији се садржај
означава пиктограмима
„пешачка зона“

„излазак на одмориште“

Означава место изласка са пута до вишенаменског објекта.
Не пише више 10 km, него је нацртана стрелица и сада то значи
место изласка…

Означава почетак зоне намењене
искључиво за кретање пешака.
Јер у пешачкој зони једино пешаци смеју да
се крећу.
Ово је сада знак обавештења - обавештава
Вас о почетку пешачке зоне, а није знак
обавезе - пешачка стаза.

„крај пешачке зоне“

„зона 30“

Означава крај пешачке зоне.
Ово је сада знак обавештења - обавештава
Вас о завршетку пешачке зоне, а није знак
обавезе - пешачка стаза.

Ознaчава зону у којој је брзина кретања
возила ограничена до 30 km/h.
Ово је сада знак обавештења - обавештава
Вас о почетку зоне 30, а није знак забране ограничење брзине.

„крај зоне 30“

„препрека за успоравање саобраћаја“

Означава завршетак зоне у којој је
ограничена брзина кретања возила до 30
km/h.
Ово је сада знак обавештења - обавештава
Вас о завршетку зоне 30, а није знак
забране - ограничење брзине.

Означава наилазак на место где су
постављени елементи за успоравање
саобраћаја - лежећи полицајац.

„опасна деоница пута“

„зона успореног саобраћаја“

Означава наилазак на посебно опасну
деоницу пута и њену дужину.

Место од којег почиње зона успореног
саобраћаја.
Возач је обавезан да се у зони успореног
саобраћаја креће тако да не омета кретање
пешака и бициклиста, брзином кретања
пешака, а највише 10 km/h.

Ово је сада знак обавештења - обавештава
Вас о опасној деоници пута и њеној дужини,
а није знак упозорења - опасност за коју
није предвиђен посебан знак.

„крај зоне успореног саобраћаја“

Место где се завршава зона успореног
саобраћаја.
„зона школе“

„завршетак зоне школе“

Место од којег почиње зона школе.

Завршетак зоне школе.

„излаз у случају опасности“

„удаљеност излаза у случају опасности“

Означава излаз за пешаке у случају
опасности.

Означава смер у коме се налази излаз за
случај опасности и удаљеност до њега.
Јер стрелица показује смер и пише колико
метара има до излаза за случај
опасности.

„наизменично пропуштање возила“

„начин коришћења саобраћајне траке“

Означава место где се због завршавања
саобраћајне траке, сужења коловоза и
смањења броја саобраћајних трака, возила
наизменично укључују у једну саобраћајну
траку.

Означава да одређена саобраћајна трака
није намењена за кретање појединих
врста возила чији је симбол приказан на
знаку.
Ово је сада знак обавештења - обавештава
Вас да та трака није намењена за врсту
возила која је приказана на знаку, а не
забрану за теретна возила.
„контрола брзине кретања“

Означава почетак деонице на којој се врши
контрола брзине кретања возила.

Знакпви пбавештеоа за впђеое сапбраћаја - путпкази
Знакпвима пбавештеоа за впђеое сапбраћаја учесници у сапбраћају се пбавештавају п смерпвима
кретаоа пднпснп смерпвима кретаоа пп сапбраћајним тракама дп пдређених места.
Бпја пснпве знакпва за впђеое сапбраћаја је:
1) за знакпве на аутппуту - зелене бпје;
2) за знакпве на мптппуту - плаве бпје;
3) за знакпве на псталим путевима, кпји нису аутппут и мптппут - жуте бпје;
4) за знакпве са пдредиштима туристичкпг карактера - брапн бпје, и
5) за знакпве чије је пдредиште пдређени пбјекат - беле бпје.
„раскрсница“

„кружна раскрсница“

Означава међусобни положај и правце
путева и називе места до којих воде
путеви који се укрштају.

Означава међусобни положај и
правце путева и називе места до
којих воде путеви који се
укрштају.
Иако је кружни ток, то је укрштање
путева. Значење је исто као код
знака „раскрсница“.

„престројавање возила са називима насељених
места“

„потврда правца“

Означава претходно обавештење возачу
ради престројавања на раскрсници на
путевима са више саобраћајних трака.
Када на знаку видите стрелице које
означавају намену те траке у одговорима
тражите кључну реч престројавање.

Означава потврду правца кретања
после проласка раскрснице.
Ово је једини знак који означава
потврду правца кретања. Дакле, у
свим осталим питањима (осим овог),
ако је понуђен одговор „потврда
правца“, то није тачан одговор.

„путоказна табла“

Означава правац пута за насељено место исписано на знаку.
Сви знакови са стрелицама и називом неког града означавају исто „правац пута за насељено место
исписано на знаку“. У неким случајевима у понуђеним одговорима пише мало другачије (правац кретања до
насељених места исписаних на знаку, правац пута од одредишта, положај путних праваца до насељених места
исписаних на знаку, обавештава возаче о коришћењу саобраћајне траке за кретање до насељеног места
исписаног на знаку), али је суштина увек иста. Сви ти знакови Вам говоре којим правцем или којом саобраћајном
траком треба да идете да би стигли до неког града.
„претпутоказ за излаз“

„путоказ за излаз“

Означава правац кретања до насељених
места исписаних на знаку.

Означава правац кретања до насељених
места исписаних на знаковима.
Сви знакови са стрелицама и називом
неког града означавају исто „правац пута
за насељено место исписано на знаку“

„стреласти путоказ“

Означава правац пута од одредишта или
карактеристичног објекта.
„путоказ за престројавање за кретање до
одређеног места“

Обавештење возачу о коришћењу
саобраћајне траке за кретање до
насељеног места исписаног на знаку.

„претпутоказна табла за излаз“

Означава положај путних праваца до
насељених места исписаних на знаку.

„назив петље“

„назив петље“

Обавештење о називу петље на коју се
наилази.
Поставља се на укрштању аутопута са
другим путем.

Обавештење о називу петље на коју се
наилази.
Поставља се на укрштању аутопута са
другим путем.

Знакпви пбавештеоа за пбележаваое препрека на путу и места на кпме се извпде радпви на путу
„предзнак за обилазак“

„обилазак“

Означава смер и ток преусмереног
саобраћаја када је због радова на путу,
привремених препрека или оштећења
коловоза, пут затворен.

Служи за усмеравање возила на обилазни
пут.

„скретање саобраћаја из једне коловозне траке
у другу“

„затварање саобраћајне траке“

Означава место где се врши скретање
саобраћајних трака, при чему број
саобраћајних трака остаје исти.
То што број трака остаје исти је кључно,
тако се најлакше препознаје тачан одговор.
„предзнак за затварање саобраћајне траке“

Означава удаљеност до места на коме се
затвара једна саобраћајна трака.
Пошто на знаку стоји 200 m, онда означава
удаљеност до места где се трака
затвара. Тек за 200 m ће се трака
затворити.

„предзнак за непосредно регулисање
саобраћаја на месту на коме се изводе радови“

Обавештење возачима о удаљености до
места на коме је, због радова на путу,
привремених препрека или оштећења
коловоза, уведено наизменичано
пропуштање возила, која непосредно
регулишу овлашћена лица. - радници, јер
полицајац не маше заставицом него стоп
таблицом. Радник маше заставицом.

Означава место где почиње затварање
једне саобраћајне траке намењене за
кретање у истом смеру.
Баш на том месту се трака затвара.

„предзнак за преусмеравање саобраћаја на путу
са физички раздвојеним коловозима“

Означава близину места где се двосмерни
саобраћај са дела пута на којем су
коловозне траке физички раздвојене
преусмерава на део пута на којем
коловозне траке нису физички
раздвојене.
Ово питање најлакше решавате системом
елиминације. На знаку нису приказана
пешачка острва (него ограда), нити је то
трака за спора возила, што значи да је онај
трећи одговор тачан.
„ограничење коришћења саобраћајне траке“

Означава да одређена саобраћајна трака
није намењена за кретање појединих
врста возила чији је симбол приказан на
знаку.
Ово је сада знак обавештења - обавештава
Вас да та трака није намењена за врсту
возила која је приказана на знаку, а не
забрану за теретна возила.

Знакпви пбавештеоа кпји се пднпсе на туристичку сигнализацију
Туристичка сигнализација кпристи се за пбавештаваое и упућиваое кприсника дп туристичких
пдредишта.
Пснпва знакпва туристичке сигнализације за туристичка пдредишта пд изузетнпг значаја је брапн бпје
са натписима беле бпје и симбплима црне бпје на белпј пснпви. За пстала туристичка пдредишта
пснпва знака је беле бпје, пквир и натписи су црне бпје, а симбпли са пдгпварајућим пиктпграмима.
„туристичка информациона табла”

Означава одредиште или објекат туристичког значаја, садржи
назив туристичког одредишта, симбол (графички приказ) и
удаљеност до одредишта.
Једини знак у тесту који је браон боје и означава туристички
објекат.

Дппунске табле
Дппунске табле ближе пдређују сапбраћајни знак уз кпји су ппставаљене. Дппунске табле се ппстављају
на истпм стубу тачнп исппд сапбраћајнпг знака кпга ближе пдређују и чине саставни деп тпг знака.
Означава удаљеност између знака уз који
је постављена допунска табла и почетка
дела пута, односно места на које се знак
односи.
Када на допунској табли нема стрелица
усмерених нагоре онда је кључна реч
удаљеност - у којем одговору је та реч он
је тачан.

Означава дужину дела пута на коме прети
опасност означена знаком, односно на коме
се примењује изричита забрана, обавеза,
односно ограничење означено знаком.
Када на допунској табли има стрелица
усмерених нагоре онда је кључна реч
дужина - у којем одговору је та реч он је
тачан. Важно је да су стрелице нагоре.

Означава удаљеност између знака уз који је
постављена допунска табла и објекта,
терена или дела пута на који се
обавештење односи.
Болница је 500 m удесно од знака.
Ово није стрелица нагоре, па зато не важи
правило за кључну реч - дужина.

Допунска табла која речима даје додатна
обавештења о начину коришћења
временске зоне паркирања.
Речима ближе одређује значење знака.

Означава време за које изричита
забрана, обавеза, односно ограничење
важи.

Допунска табла која симболом ближе
одређује значење знака уз који се
поставља.

Означава близину дела пута, односно
места на коме постоји опасност од
клизавог коловоза због настанка
поледице или снега.
Пахуљица означава снег или лед.

Означавају примену забране паркирања или заустављања возила: иза знака
(стрелица нагоре), испред знака (стрелица надоле), и испред и иза знака
(стрелица горе-доле), односно 10 m са леве стране знака (стрелица
улево), 10 m са десне стране знака (стрелица удесно), и 5 m са леве и
десне стране знака (стрелица лево-десно).

Означавa положај паркиралишта или
гараже и удаљеност до њега.
Паркиралиште је 200 m удесно од знака.

Означава начин паркирања - под углом.
Пошто на знаку видите обе стране возила
(ужу и дужу) то је паркирање под углом.

Означава начин паркирања - паралелно.
Пошто на знаку видите ужу страну возила
(задњу) то је паралелно паркирање.

Означава начин паркирања - управно.
Пошто на знаку видите дужу страну
возила (бочну) то је управно паркирање.

Означава врсту оштећења на коловозу и
дужину пута на коју се односи.
Када на допунској табли има стрелица
усмерених нагоре онда је кључна реч
дужина.

Када је на допунској табли приказана киша
та табла означава да знак важи када пада
киша.
Када је на допунској табли приказан снег
та табла означава да знак важи када је
снег на коловозу. Дакле, не када пада
снег, него када је снег на коловозу, значи
да је већ нападао.

Означава да је паркиралиште, односно
паркинг место резервисано за возила
лица са инвалидитетом.

Означава деоницу пута на којој се снег
чисти машински. „Грталица“ значи да се
снег чисти машински. Не „ лопата “ се. 
Означавају пружање пута са првенством пролаза.
Дебела линија означава главни пут (пут са првенством пролаза).

Знакпви са измеоивим садржајем ппрука
Знакпви са измеоивим садржајем ппрука: мпгу бити сталнп активирани, или мпгу бити активирани
према пптреби, пднпснп искључени када таква пптреба не ппстпји.
Знакпви са измеоивим садржајем ппрука мпгу бити изведени такп да се садржај оихпвих ппрука мпже
меоати делимичнп или у целини, при чему измеоени изглед и садржај мпра пдгпварати прпписанпм
сапбраћајнпм знаку.
Ппрука кпју приказују знакпви са изменљивим садржајем ппрука мпже да се састпји пд текста, пднпснп
симбпла.
ПЗНАКЕ НА КПЛПВПЗУ И ТРПТПАРУ
Пзнаке на кплпвпзу су:
1) уздужне пзнаке;
2) пппречне пзнаке, и
3) пстале пзнаке на кплпвпзу и трптпару.
Пзнаке на кплпвпзу чине линије, стрелице, натписи и друге пзнаке.
Пзнаке на кплпвпзу су беле бпје.
Изузетнп, жуте бпје су:
1) пзнаке места на кплпвпзу и трптпару на кпјима је забраоенп паркираое;
2) привремене пзнаке на кплпвпзу кпје се кпристе приликпм извпђеоа радпва на путу;
3) линије за пдвајаое сапбраћајних траке за кретаое впзила јавнпг превпза путника, и
4) пзнаке кпјима се пбележавају места за пдређене намене (аутпбуска стајалишта, такси впзила,
пплиција и др.).
Уздужне ознаке на коловозу су (све оне које се цртају уздуж пута): разделне линије, ивичне линије и линије упозорења.
Разделне линије

Разделна линија (линије број 3 и 4) раздваја коловоз на коловозне
траке односно на саобраћајне траке. Разделне линије могу бити
неиспрекидане (пуна-бр. 3), испрекидане (бр. 4) или
комбиноване (испрекидана и пуна једна до друге).
Неиспрекидана разделна линија означава забрану прелажења
преко те линије и забрану кретања по тој линији.

Удвојена неиспрекидана разделна линија (дупла пуна - бр. 3)
означава забрану преласка преко те линије или кретања по њима
(исто као и да је једна пуна).

Испрекидана разделна обична линија користи се за:
1) раздвајање коловозне траке на путу са само по једном саобраћајном траком за сваки
смер, и
2) раздвајање коловозне траке на саобраћајне траке.

Разделна испрекидана кратка линија користи се:
1) на прилазним крацима за обележавање посебних саобраћајних трака за лево и десно скретање на раскрсници,
2) као разделна линија на двосмерним бициклистичким стазама,
3) као линија водиља (бр. 2) за кретање возила кроз раскрсницу (води Вас кроз раскрсницу приликом скретања улево).
Разделна удвојена испрекидана линија користи се за
обележавање саобраћајних трака са измењивим смером кретања
(трака бр. 2 је трака са измењивим смером кретања). На тим
тракама саобраћај је регулисан уређајима за давање светлосних
саобраћајних знакова (семафорима који су постављени изнад тих
трака).

Разделна удвојена комбинована линија означава забрану преласка (претицања) преко те линије за возила којима је ближа
неиспрекидана (пуна) линија (бр. 1). Она возила којима је ближа испрекидана линија смеју да прелазе (претичу) преко удвојене
комбиноване разделне линије (бр. 2).
Ивичне линије

Ивична линија (бр.1 и 2) служи да означи ивицу возне
површине коловоза.
Ивична линија може бити неиспрекидана и испрекидана.

Линија упозорења

Линија упозорења (бр. 4) користи се за најављивање близине неиспрекидане (пуне) линије.

Попречне ознаке на коловозу су (све оне које се цртају попреко пута): зауставна линија, косник, граничник, пешачки прелаз, прелаз
бициклистичке стазе преко пута. Зауставне линије могу бити неиспрекидане (пуне) или испрекидане.
Неиспрекидана линија заустављања
Означава место на коловозу на ком је возач обавезан да заустави возило.
Реч „STOP” поред пуне зауставне линије може, а и не мора да стоји, значење је
увек исто.
Испрекидана линија заустављања
Означава место испред раскрснице на ком возач мора да уступи првенство
пролаза, тј. зауставиће се ради уступања првенства пролаза само ако за
то постоји потреба.
Није битно да ли је испрекидана зауставна линија у облику квадратића или
троуглића, значење је увек исто.

Косник означава место затварања или место отварања траке (ако испрекидана линија тек почиње од косника, онда он служи за
отварање траке, а ако се испрекидана линија завршава код косника, онда он служи за затварање траке).
Косник који служи за затварање саобраћајне траке (испрекидана линија
се код косника завршава).

Косник који служи за отварање саобраћајне траке (испрекидана линија
тек почиње од косника).

Косник који служи за отварање саобраћајне траке резервисане за возила
јавног превоза путника (испрекидана линија тек почиње од косника).

Граничник означава део коловоза на коме је забрањен
саобраћај због уливања саобраћаја са прилазног пута.

Пешачки прелаз означава део површине коловоза намењен за прелаз Прелаз бициклистичке стазе преко коловоза је део површине
пешака.
коловоза намењен искључиво за прелаз бициклиста.

Пстале пзнаке на кплпвпзу и трптпару
Пстале пзнаке на кплпвпзу и трптпару су:
1) стрелице;
2) ппља за усмераваое сапбраћаја – на оима је све забраоенп (сапбраћај, паркираое и заустављаое);
3) линије усмераваоа;
4) натписи;
5) пзнаке за пзначаваое сапбраћајних ппвршина за ппсебне намене;
6) пбележаваое места за паркираое, и
7) вертикалне пзнаке (пзнаке на предметима уз ивицу кплпвпза).
Када су стрелице нацртане поред испрекидане линије, онда те стрелице служе за обавештење о намени те траке, а када су
стрелице нацртане поред неиспрекидане (пуне) линије, онда те стрелице означавају обавезан или дозвољене смерове кретања.
Стрелица нацртана поред
испрекидане
линије
обавештава возача о намени те
траке.
Овакве стрелице означавају
један смер кретања.

Стрелица нацртана поред пуне
линије означава обавезан или
дозвољене смерове кретања.
Овакве стрелице означавају два
смера кретања (комбиноване).

Престројавање на две блиске
раскрснице где престројавање
мора да се изведе пре прве
раскрснице.
Сва питања са стрелицама
решавајте на цаку да ли је
стрелица нацртана поред пуне
или поред испрекидане линије.
Тако је најлакше, да се не би
збуњивли
са
њиховим
значењем.

Означава смер
гаражама.

Широка стрелица служи за
скретање саобраћаја.

Уска стрелица служи за
најављивање неиспрекидане
(пуне) линије.

кретања

у

Поља за усмеравање саобраћаја означавају површину на којој је забрањен саобраћај и на којој није дозвољено заустављање и
паркирање (све што је осенчено или испуњено белом бојом на асфалту значи да је ту све забрањено).
Поље између две траке
са супротним
смеровима.
Ту је све забрањено.

Поље између две траке
са истим смеровима.
Ту је све забрањено.

Поље на месту отварања посебне траке за скретање. Ту је све забрањено. (Нема на тесту).
Поље испред острва за
раздвајање
саобраћајних токова.
Ту је све забрањено.
(Нема на тесту).

Поље испред острва за
раздвајање
саобраћајних токова.
Ту је све забрањено.
(Нема на тесту).

Поље на уливним
крацима на аутопуту.
Ту је све забрањено.
(Нема на тесту).

Поље на изливном
краку са аутопута.
Ту је све забрањено.
(Нема на тесту).

Линија усмеравања означава место промене слободне површине коловоза испред фиксних препрека које се налазе на путу или на његовим
ивицама (нема на тесту).
Линија испред острва
за престројавање
возила јавног превоза
путника. (Нема на
тесту).

Обликовање препреке
на ивици пута. (Нема
на тесту).

Означавање промене
корисне површине
коловоза. (Нема на
тесту).
Натписи на коловозу пружају учесницима у саобраћају додатна обавештења, и то могу бити: „STOP”, „ШКОЛА”, „BUS”, „TAXI”, саобраћајни
знакови, симбол бицикла или симбол колица за лица са инвалидитетом, као и називи места и бројеви путева.

Означава саобраћајну траку за
возила јавног превоза путника.

Означава
паркинг
место
Означава
бициклистичку намењено
искључиво
за
стазу односно траку.
паркирање возила лица са
инвалидитетом.
Ознаке за означавање саобраћајних површина за посебне намене
Обележено место где је
забрањено
заустављање и
паркирање на тротоару.
Обележено место
резервисано за
аутобуско стајалиште.

Обележено место где је
забрањено
заустављање и
паркирање на коловозу.
Обележено место
резервисано за такси
возила.

Обележена зона
пешачког прелаза у
зони школе.

Ознака „паркинг место” означава место и начин паркирања возила. Паркирање може да буде подужно, косо (под углом) и управно.

Подужно (паралелно - гледа се у односу
на кратке линије).

Косо (под углом - гледа се у односу на
кратке линије).

Управно (под правим углом - гледа се у
односу на кратке линије).

Обележавање елемената конструкције и опреме јавних путева и
других предмета који представљају сталне препреке унутар
габарита слободног профила пута.

УРЕЂАЈИ ЗА ДАВАОЕ СВЕТЛПСНИХ СИГНАЛА - СЕМАФПРИ
Уређаји за даваое светлпсних сигнала (семафпри), кпристе се за регулисаое сапбраћаја и пзначаваое
радпва и препрека на путу.
Семафприма се емитују светлпсни сапбраћајни знакпви пднпснп светла црвене, жуте, зелене пднпснп
беле бпје.
Кпд свих семафпра важи правилп: на црвенп, жутп и црвенп-жутп светлп прплаз је ЗАБРАОЕН (без
пбзира да ли је са стрелицпм или без), на зеленп прплаз је ДПЗВПЉЕН (без пбзира да ли је трепћуће или
нпрмалнп, да ли је са стрелицпм или без), а на трепћуће жутп (семафпр не ради) мпрате се кретати уз
ППВЕЋАНУ ППРЕЗНПСТ и тп се врти у свим питаоима п светлима семафпра. Такп пише у ппнуђеним
пдгпвприма у свим питаоима везанп за семафпре.
На семафпру мпгу бити нацртане и стрелице кпје пзначавају за кпји смер важи тај семафпр. Те стрелице
не меоају значеое светала на семафпру, негп самп пзначавају у кпјем смеру је прплаз дпзвпљен или
забраоен (црвенп са стрелицпм - забраоен прплаз у смеру пзначенпм стрелицпм, зеленп са стрелицпм
- дпзвпљен прплаз у смеру пзначенпм стрелицпм).
Семафори за регулисање кретања возила
Може бити постављен:
- хоризонтално,
- вертикално,
Семафор показује светла црвене, жуте, односно зелене боје.
Светло које показује семафор може бити постојано (непрекидно) или
трепћуће (прекидајуће).
Зелени дирекциони светлосни знак са једном или две стрелице примењује
се када је обезбеђено да се кретање возила, у смеру одређеном стрелицом
односно стрелицама, одвија без конфликта са другим возилима.

Семафор са тробојним светлима може да има додатни светлосни
саобраћајни знак у облику зелене стрелице (условни знак).
Условни знак означава да возач може возилом да прође светлосни знак
само у правцу означеним стрелицом и за време док је упаљено црвено или
жуто светло при чему мора да пропусти сва возила која се крећу по путу
на који улази као и да пропусти пешаке који прелазе преко коловоза.
Црвено светло у облику укрштених линија има значење забране кретања
возила дуж саобраћајне траке изнад које се овај знак налази.
Зелено светло у облику стрелице надоле има значење слободног пролаза
дуж саобраћајне траке изнад које се овај знак налази.
Жутa трепћућa стрелицa усмеренa косо надоле има значење обавезне
промене саобраћајне траке изнад које се овај знак налази и обавезује
возача да се креће саобраћајном траком на коју упућује стрелица.
Семафори за регулисање кретања бицикала
Знакови које показује семафор за регулисање кретања бицикала имају исто
значење као и знакови које показује семафор за регулисање кретања
возила.

Семафори за регулисање кретања пешака
Црвено светло – забрањен пролаз.
Зелено светло – дозвољен пролаз.
Трепћуће зелено светло – дозвољен пролаз и наговештај да ће се ускоро
укључити црвено светло.
Уз семафор може бити придодат уређај за давање звучних сигнала или
уређај за одбројавање преосталог времена чекања.

Уређаји за регулисање кретања трамваја
За регулисање кретања трамваја употребљавају се посебни уређаји за
давање светала беле боје.
Светла беле боје могу бити у облику положене, усправне или косе црте на
тамној подлози.
Положена црта значи забрану саобраћаја трамваја, а усправна или коса
слободан пролаз у одговарајућем смеру.
Када се возила јавног превоза путника крећу саобраћајном траком
којом се крећу и трамваји светлосни саобраћајни знакови за
регулисање кратања трамваја односе се на та возила.
Уређаји за регулисање кретања возила одређеном брзином
Семафори за регулисање кретања возила одређеном брзином бројчаном
ознаком препоручују брзину којом возила треба да се крећу да би на
наредном семафору имала слободан пролаз.

Светлосни саобраћајни знакови на прелазу пута преко железничке пруге у истом нивоу
Светлосним саобраћајним знаковима на прелазима пута преко железничке
пруге у истом нивоу најављује се приближавање воза, спуштање браника
или полубраника, или означавају да је браник или полубраник у
спуштеном положају.
Светлосни саобраћајни знакови дају се наизменичним паљењем два округла
црвена светла и могу им бити придодати звучни уређаји.
Семафори за регулисање приступа возила
Семафори за регулисање приступа возила користе се на местима где се
учесници у саобраћају примају појединачно и где је потребно означити да је
одређени канал за опслугу отворен или затворен.
Најчешће се постављају у паркинг гаражама и на паркиралиштима.

Светлосне ознаке на путу

Смерокази - служе за означавање ивице
коловоза.
Бели означавају леву ивицу коловоза, а
црвени означавају десну.

Значке - служе за означавање ивице
коловоза.
То је штап обојен црвено-жуто.

Табла за означавање врха разделног
острва.
На њу се постављају знаци који означавају
обавезно обилажење (плави круг са
стрелицом надоле).

БРАНИЦИ ИЛИ ППЛУБРАНИЦИ НА ПРЕЛАЗУ ПУТА ПРЕКП ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
Браницима се на прелазима пута прекп железничке пруге у нивпу затвара сапбраћај читавпм ширинпм
пута.

Пплубраницима се на прелазу пута прекп железничке пруге у нивпу затвара сапбраћај самп дп пплпвине
ширине пута.

ПРИВРЕМЕНА САПБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
Привремена саобраћајна сигнализација се користи за обележавање препрека на путу и места на коме се изводе радови на путу.
Регулисање саобраћаја на делу пута на коме се изводе радови или где је настала препрека која се не може одмах отклонити врши се
заставицама зелене и црвене боје. Када радник одређен од стране извођача радова, држи подигнуту зелену заставицу, пролаз је
слободан, а када је подигнута црвена заставица, пролаз је забрањен.

ПСТАЛЕ ПЗНАКЕ НА ПУТУ
У пстале пзнаке на путу спадају линије впдиље и звучна сигнализација за слепа и слабпвида лица.

ЗНАЦИ КПЈЕ УЧЕСНИЦИМА У САПБРАЋАЈУ НА ПУТЕВИМА ДАЈУ ППЛИЦИЈСКИ СЛУЖБЕНИЦИ
Учесници у сапбраћају дужни су да ппступају према знацима, пднпснп наредбама кпје дају
пплицијски службеници и кад тиме пдступају пд светлпснпг сапбраћајнпг знака, или другпг
сапбраћајнпг знака или правила сапбраћаја (пп хијерархији знаци пплицајца су најважнији).
Учесницима у сапбраћају на путевима пплицијски службеници знаке дају рукама, пплпжајем
тела, ''стпп таблицпм'', ппсебним уређајима за емитпваое звучних („пиштаљка“), пднпснп
светлпсних знакпва („шаргарепица“).
Учесницима у сапбраћају пплицијски службеници знаке дају:
- на раскрсници,
- на птвпренпм путу и
- из впзила, пднпснп са мптпцикла (из впзила мпгу давати све знаке, псим знакпва пиштаљкпм).
Кпд знакпва кпје даје пплицајац на раскрсници најважније је да дпбрп ппгледате пплпжај
руке и пплпжај длана, јер пд тпга зависи значеое знака.
Знаци кпје дају пплицијски службеници рукама и пплпжајем тела за учеснике у сапбраћају имају
следеће значеое:

Положај длана је битан.
Положај длана је битан.
Значи забрану пролаза за све возаче, осим за оне возаче чија се Значи обавезу заустављања за све возаче према којима је
возила, у часу када полицијски службеник подигне руку, не могу на окренут длан и прса полицијског службеника (као знак стоп).
безбедан начин зауставити (као жуто светло на семафору), а за
пешаке значи забрану да прелазе коловоз.

Положај руке је битан - испружена је.
Положај руке је битан - испруженом руком маше горе-доле.
Значи забрану пролаза за све учеснике у саобраћају чији смер Значи да возач у чијем смеру се даје знак треба да смањи брзину
кретања сече смер предручене руке.
кретања возила (успори).

Положај руке је битан - испруженом руком маше укруг.
Положај длана је битан.
Значи да возач у чијем се смеру даје знак треба да убрза кретање Значи да је возач у чијем се смеру даје знак обавезан да заустави
возила.
возило (као знак стоп).

Оба знака имају исто значење (јер не може полицајац цео дан да држи руке испружене, мора некада мало и да одмори ).
Значи да возачи који возилима долазе из правца у коме су окренута леђа, односно прса полицијског службеника морају зауставити
своја возила, а да возачи који долазе полицисјком службенику са бочних страна имају право пролаза.

Положај руке је битан - маше руком напред-назад.
Значи да возач у чијем се смеру даје знак треба да помери своје
возило ближе раскрсници, односно полицијском службенику
(маше руком напред-назад, као да Вас дозива ка себи).

За даваое знакпва кпјима се наређује заустављаое, забрана прплаза и смаоеое, пднпснп
убрзаое кретаоа впзила, пплицијски службеник мпже упптребљавати стпп таблицу.
Звучни знаци дају се пиштаљкпм, пднпснп ппсебним уређајем за даваое звучних знакпва на
мптпрнпм впзилу, тј. сиренпм.
Звучни знаци пиштаљкпм примеоују се у кпмбинацији са знацима кпји се дају рукама. Звучни
знаци пиштаљкпм имају следећа значеоа:
1. један дужи звиждук значи ппзив учесницима у сапбраћају да пбрате пажоу на пплицисјкпг
службеника кпји ће дати пдгпварајући знак;
2. више узастппних кратких звиждука значи да је некп пд учесника у сапбраћају ппступип прптивнп
датпм знаку (ппгрешип), правилима сапбраћаја или ппстављеним сапбраћајним знакпвима.
Када впзач чује више узастппних кратких звиждука кпје даје пплицајац, пн треба да ппгледа у
пплицајца и утврди да ли се тај знак пднпси баш на оега. При даваоу више узастппних кратких
звиждука пплицијски службеник ће ппказати на кпг учесника се дати знак пднпси и шта је пн пбавезан
да учини.
Звучни знак кпји се даје сиренпм је звучни знак прпменљиве фреквенције.
Светлпсни знаци кпји се дају са мптпрнпг впзила су:
1) црвенп и плавп трепћуће светлп (на впзилима ппд пратопм),
2) два трепћућа или рптирајућа светла плаве бпје (на впзилима са првенствпм прплаза),
3) једнп трепћуће или рптирајуће светлп плаве бпје (на впзилима са првенствпм прплаза),
4) светлпсни знак на впзилу пплиције, исписан на дисплеју у виду прпмеоивих ппрука (на пресретачу
нпр.: СТПП ППЛИЦИЈА, ПРАТИТЕ НАС, СМАОИТЕ БРЗИНУ и др.).
Впзач кпји на путу сусретне или га сустигне впзилп кпје даје светлпсне знаке, дужан је да
прппусти тп впзилп, да му пмпгући мимпилажеое и претицаое, пднпснп пбилажеое, и пп пптреби
да уклпни впзилп са кплпвпза или се заустави, кап и да се придржава наредби кпје му дају
пплицијски службеници.
Светлпсни знак мпже да се даје батеријскпм ламппм кпја емитује ппстпјанп светлп црвене бпје
кпјпм пплицијски службеник маше гпре-дпле („шаргарепица“). Впзач кпме се даје пвај знак пбавезан
је да безбеднп заустави впзилп на кплпвпзу, а пп мпгућнпсти ван кплпвпза, неппсреднп испред
пплицијскпг службеника кпји даје знак.

