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 ЗОБС – Закон о безбедности у саобраћају 

 Бициклом у саобраћају сме управљати лице са навршених 12 година живота, 

пошто је претходно самостално савладало обуку за вожњу бицикла. 

 На предњем седишту возила не сме седети дете млађе од 12 година, без обзира 

што је ставило сигурносни појас. 

 Возач је дужан да својим возилом управља на безбедан начин, да се придржава и 

поступа према правилима саобраћаја, саобраћајним знацима и знацима која дају 

овлашћена лица. 

 Лице које се превози возилом не сме ни на који начин да омета возача у 

управљању возилом ни да утиче на возача да управља на начин којим се умањује 

безбедност саобраћаја. 

 Пут је сваки јавни пут и некатегорисани пут на коме се врши саобраћај. 

 Јавни пут је површина од општег значаја за саобраћај коју свако може слободно 

да користи под условима одређеним законом и коју је надлежни орган прогласио за 

јавни пут, као и улице у насељу. 

 Ауто-пут је јавни пут посебно изграђен и намењен искључиво за саобраћај 

моторних возила, који је означен прописаним саобраћајним знаком, који има две 

физички одвојене коловозне траке (зелени појас, заштитна ограда и сл.) за саобраћај из 

супротних смерова, без укрштања са попречним путевима и железничким или 

трамвајским пругама у истом нивоу и у чији се саобраћај може укључити, односно 

изкључити, само одређеним и посебно изграђеним прикључним јавним путевима на 

одговарајућу коловозну траку ауто-пута. 

 Коловоз је део површине пута намењен првенствено за саобраћај возила. 

 Коловозна трака је уздужни део коловоза намењен за саобраћај возила у једном 

смеру, са једном или више саобраћајних трака. 

 Саобраћајна трака је обележени или необележени уздужни део коловоза чија је 

ширина довољна за несметани саобраћај једног реда возила. Постоји: саобраћајна трака 

за спора возила, за успоравање, убрзавање, принудно заустављање... 

 Тротоар је посебно уређена саобраћајна површина намењена за кретање пешака, 

која није у истом нивоу са коловозом пута или је од коловоза одвојена на други начин. 

 Обележени пешачки прелаз је део површине коловоза намењен за прелажење 

пешака преко коловоза, обележен ознакама на коловозу или одговарајућим 

саобраћајним знаком. 

 Пешачко острво је уздигнута или на други начин обележена површина која се 

налази на коловозу и која је одређена за привремено задржавање пешака који прелазе 

преко коловоза или улазе у возило и излазе из возила јавног саобраћаја. 

 Раскрсница је површина на којој се укрштају или спајају два пута или више 

путева, као и шира саобраћајна површина (тргови и сл.) која настаје укрштањем, 

односно спајањем путева. 

 Возач је лице које на путу управља возилом. 

 Пешак је лице које учествује у саобраћају, а не управља возилом нити се 

превози у возилу или на возилу, лице које сопственом снагом гура или вуче ручна 

колица, запрежно возило, или возило на моторни погон, дечије превозно средство, 

бицикл, бицикл са мотором или покретна колица за немоћна лица која покреће 

сопственом снагом или снагом мотора ако се при том креће брзином човечијег хода , 

као и лице које клизи клизаљкама, скијама, санкама или се вози на котураљкама. 



 Саобраћајна незгода је незгода на путу у којој је учествовало најмање једно 

возило у покрету и у којој је једно или више лица погинуло или повређено или је 

изазвана материјална штета. 
- У саобраћајне знакове убрајамо  знакове опасности, знакове изричитих наредби 

и знакове обавештења, са допунском таблом или без ње, светлосне саобраћајне знакове, 

ознаке на коловозу, тротоару и сл., светлосне и друге ознаке на путу. 

-  Знакови опасности служе да се учесници у саобраћају на путу упозоре на 

опасност која прети на одређеном месту, односно делу пута и да се обавесте о природи 

те опасности. Постављају се пре опасног места. Углавном имају облик равностраног 

троугла чија се једна страна налази у хоризонталном положају са супротним врхом 

окренутим навише. Основна боја знакова је жута, ивице троугла су црвене, а симболи 

на знаковима црне боје. 
- Знакови изричитих наредби су знакови забране, односно ограничења и знакови 

обавезе. Углавном су у облику круга жуте боје са црвеном ивицом и црним симболом у 

средини, сем знака за обавезно заустављање. 
- Знакови обавештења  пружају учесницима у саобраћају потребна обавештења о 

путу којим се крећу, називима места кроз која пут пролази и удаљености од тих места, 

престанку важења знакова изричитих наредби, као и друга обавештења која им могу 

бити корисна. У облику су квадрата, правоугаоника или круга,а обично су жуте боје са 

симболима и натписима црне боје или плави са симболима и натписима беле и црне 

боје. 
       Знаци које учесницима у саобраћају дају овлашћена лица јесу знаци који се дају: 

 - рукама и положајем тела (са или без палице или таблице), 

 - звучни знаци 

 - светлосни знаци. 

Ове знаке овлашћено лице може давати на раскрсници, из возила и на било ком 

делу пута. Без обзира на то одакле (где) их даје, значење им је увек исто и учесници у 

саобраћају их морају поштовати. 

 Возило које је намењено за превоз деце (обележено знаком за превоз деце) при 

укључивању у саобраћај са стајалишта има предност у односу на сва возила која се 

крећу коловозом. 

 Пешак  је дужан да за своје кретање користи тротоар или другу површину 

намењену за кретање пешака, ако она постоји (стаза за пешаке и сл.) 

 На јавном путу ван насеља ако не постоји тротоар или стаза за пешаке, пешак се 

може кретати и по коловозу, али левом страном у правцу кретања уз крајњу леву ивицу 

коловоза, тако да му возила долазе у сусрет. 

 Крајњом десном страном коловоза пешак се може кретати само на оним местима 

где је то за њега безбедније (провалија, одрон, усек, непрегледна кривина, радови на 

путу и сл.) 

 Када пешак гура бицикл, бицикл са мотором, моторцикл, као и ручна колица или 

се превози у колицима за немоћна лица на јавном путу на коме нема изграђен тротоар 

или стаза за кретање пешака, може се кретати коловозом, али крајњом десном страном 

у правцу кретања. 

 Организована колона пешака се јавним путем у саобраћају мора кретати 

крајњом десном страном пута у правцу кретања. Ноћу у условима смањене видљивости 

колона пешака мора бити обележена једним белим светлом са предње леве стране и 

једним црвеним светлом са задње леве стране колоне. 

 Кретање пешака по ауто-путу и путу резервисаном за саобраћај моторних возила 

је забрањено. 
 


