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став3.Законаобезбедностисаобраћајанапутевима(„Службени
гласникРС”,бр.41/09,53/10,101/11,32/13УСи55/14),

Министарграђевинарства,саобраћајаиинфраструктуредо-
носи

ПРАВИЛНИК

осаобраћајнојсигнализацији

I.ОСНОВНЕОДРЕДБЕ

Члан1.
Овимправилникомпрописују се врста, значење, облик, бо-

ја, мере, материјали за израду саобраћајне сигнализације и пра-
вилапостављања саобраћајне сигнализације напутевима; врста,
изглед,техничкекарактеристикеиначинпостављањаиместана
којима се морају поставити браници или полубраници, уређаји
задавањесветлосних,звучнихзнаковаиначинњиховеупотребе;
привременасаобраћајнасигнализација,изглед,техничкекаракте-
ристике,начинпостављањаиупотребабраникаидругихсредста-
вазаобезбеђењеместанакомесеизводерадови.

Основнипојмовииизрази

Члан2.
Појединиизразиупотребљениуовомправилникуимајусле-

дећезначење:
1) саобраћајнасигнализација је системсредстава,уређајаи

ознаказарегулисањеивођењесаобраћаја;
2)материјализаизрадулицасаобраћајногзнака(фолије)су

пластичниматеријалисауграђенимелементимазаретрорефлек-
сију, лепком за лепљење на подлогу и заштитним површинским
слојемзазаштитуодспољнихутицаја;

3)класаматеријалајекарактеристикаматеријалакојаслужи
заразврставањематеријалапремакоефицијентуретрорефлексије;

4)трајностматеријалаизражаваминималнувредностретро-
рефлексијекојуматеријалморадаимаудефинисаномпериоду;

5)бојиласуматеријалиутечномилижиткомстањукојисе
састојеодпигмената,везивнихсредстава,пунилаиразређивачаи
светлоодбојнихперли;

6) пластични материјали су материјали у течном ижитком
стањунабазипластикеинаповршинуколовозананосесепосеб-
нимпоступком;

7)апликативнетракесуспецијалноконструисанивишеслој-
ниматеријалинабазигумеодноснопластике,различитихдебљи-
наитекстуре;

8) банкина је елемент јавногпутаунасипукојиобезбеђује
бочнустабилностколовознеконструкцијеислужизапостављање
саобраћајнесигнализације;

9)браницииполубраницисууређајикојисесастојеодмеха-
низмазапокретањеибаријерасасветлоснимзнаковимаиознака-
ма,акојислужезазатварањесаобраћајашириномпута,односно
половинеширинепутанапрелазупутапрекожелезничкепругеу
нивоуибраницикојислужезазатварањесаобраћајапосаобраћај-
нимтракамананаплатнимрампама,граничнимпрелазимаисл;

10)таблазаозначавањеврхаразделногострвајетаблаодре-
трорефлектујућегматеријаласанаизменичнимпољимацрнеижу-
тебојекојасепостављанаврхсаобраћајногфизичкогострваради
обележавањаврхаострваилијестубсаунутрашњимосветљењем,
жутебојекојисепостављанаврхразделногилисаобраћајногфи-
зичкогострварадиобележавањаврхаострва;

11) заштитнаограда јеопремапутачија јесврхадаспречи
скретањевозиласаколовоза,односнодаприхватиизауставиво-
зиласкренутасаколовоза,каоидаспречипешакеиживотињеда
ступајунаколовоз,односнодапрелазеколовоз;

12) штитник је конструктивни елемент заштитне ограде,
израђен од материјала који поседује одговарајуће механичке ка-
рактеристикедауслучајуударавозилањенакрутаконструкција

(бетонска заштитна ограда) или деформација (челична и дрвена
заштитнаограда)ублажепоследицеудара;

13)одстојникјеконструктивниелементзаштитнеоградечи-
јајенаменадаповежештитниксастубомиликонзолом;

14)запреке(баријере)суелементиопремекојисекористеза
означавањеделапутанакојемсенеодвијасаобраћајилизаусме-
равањесаобраћаја;

15)саобраћајничуњјеелеменатконусногобликаизрађенод
гумеилипластичногматеријаласанаизменичнимпољимабелеи
црвенебојекојимасеупозоравајувозачинапрепрекеилизонера-
дованапуту;

16)запречнатракајетракаодпластичнефолијеобојенена-
изменичнобеломицрвеномбојомкојимасеозначаваивицазоне
радоваилипросторасапривременимпрепрекама;

17)монтажниивичњакјеопремапутаодгумеилипластич-
нихматеријалакојислужизаусмеравањесаобраћаја;

18)сигналнатаблазаозначавањерадованапутујетабласа
трепћућимсветлимаисаобраћајнимзнаковимаилитабласасим-
болимаиизмењивимсаобраћајнимзнаковима;

19)смероказјесветлоснаознакаизрађенодретрорефлекту-
јућегматеријала,заозначавањеправцапружањапутаусвимвре-
менскимусловима;

20)штапзаозначавањепутаузимскимусловимајесветло-
снаознакасанаизменичнимпољимацрвенеижутебојезаознача-
вањеправцапружањапутаузимскимусловима;

21)опремапротивзаслепљивањавозачајеопремапутакоја
служизасмањењеилиуклањањеефектабљескаодсветалавозила
изсупротногсмера;

22) маркер је опрема пута која омогућава бољу уочљивост
простирањасаобраћајнихповршинаиознаканапуту;

23)катадиоптер јесветлоснаознакасалицемизрађенимод
ретрорефлектујућегматеријалазаозначавањеправцапружањапу-
таназаштитнимоградама,стубовимаибочнимсметњамаупро-
филупута;

24)линеарникатадиоптерјеопремапутазаподужнообеле-
жавањеограда,зидоваибаријера;

25)ублаживачударајеуређајзаублажавањеударавозилау
објекатнапуту,гдепостојиизраженаопасностодналетавозилау
покрету;

26) индикатор врха површине раздвајања токова је опрема
путазаозначавањеповршинекојараздвајасаобраћајнетокове;

27)саобраћајноогледалојеопремапутазаомогућавањеме-
ђусобногуочавањаучесникаусаобраћајунанепрегледниммести-
манапуту;

28)стубић јеопремапутакојомседефинишенаменакори-
шћењасаобраћајнихповршина.

Саобраћајнипројекат

Члан3.
Саобраћајнипројекат је главнипројекат саобраћајне сигна-

лизацијеикаотакавподлежезаконскојрегулативикојарегулише
туобласт.

Техничкудокументацијучине:саобраћајнипројекат,коначни
извештајтехничкеконтролеипратећадокументација(мишљења,
сагласностиидр.).

На првој страни саобраћајног пројекта се наводи: назив и
адресаизрађивачапројектаускладусаизводомизодговарајућег
регистра,бројпројектаизделоводника,датум,потписоверенпе-
чатомодговорноглица,називпројекта,називиадресаинвестито-
раускладусаизводомизодговарајућегрегистра,сагласностин-
веститоранапројектнудокументацију(потписипечатодговорног
лицаинвеститора)ипотврдатехничкеконтролепројекта(заводни
број,датум,печатипотписодговорноглицаивршиоцатехничке
контроле)ијемственик.

Саобраћајнипројекатсадржи:
1)општадокументацијаускладусапрописима;
2)пројектнизадатаковеренпечатомипотписомодинвести-

тора;
3)техничкиизвештај;
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4)предмерипредрачунсаобраћајнесигнализације;
5)техничкеусловезаизрадуипостављањесаобраћајнесиг-

нализације;
6)прилогомерамазаштитенарадуизаштитеживотнесре-

динекојесеодносенапројекат;
7)графичкидеопројекта;
8)детаљесаобраћајнесигнализације.
СаобраћајнипројекатдатјеуПрилогу2.којијеодштампан

узовајправилникичинињеговсаставнидео.

II.САОБРАЋАЈНАСИГНАЛИЗАЦИЈА

Члан4.
Подсаобраћајномсигнализацијом,усмислуовогправилника

сеподразумевају:
1)саобраћајнизнакови;
2)ознакенапуту;
3)уређајизадавањесветлоснихсаобраћајнихзнакова(уда-

љемтексту:семафори);
4) браници или полубраници на прелазу пута преко желе-

зничкепруге;
5)привременасаобраћајнасигнализација;
6)светлоснеознакенапуту;
7)другеознакенапуту(удаљемтексту:опремапута).

1.Саобраћајнизнакови

Члан5.
Саобраћајнизнаковису:знаковиопасности,знаковиизричи-

тихнаредбиизнаковиобавештења.Узсаобраћајнизнакможеби-
типостављенадопунска таблакоја је саставнидео саобраћајног
знакаикојаближеодређујењеговозначење.

Члан6.
Рефлектујућисаобраћајнизнаковикојисепостављајуназа-

једничкистубморајудабудуистекласематеријала.

Члан7.
Саобраћајнизнаковисепостављајусдеснестранепутапо-

редколовоза,усмерукретањавозила.
Аконаместунакомесепостављасаобраћајнизнакпостоји

могућностдагаучеснициусаобраћајунећеправовременоуочити,
саобраћајни знак сепостављаина супротној, левој странипута
поредколовоза.

Акосадеснестранепутапоредколовозаусмерукретањаво-
зиланијемогућепоставитисаобраћајнизнак,можесепоставити
наконзолниносачнаобјектусадеснестранепутаилиизнадколо-
вознетракетакодаимаистозначењекаоикадајепостављенна
начинодређенуставу1.овогчлана.

Саобраћајнизнаксеможеуизузетнимслучајевимапостави-
тисамосалевестранепутаусмерукретањавозилауслучајукада
знакнијеуочљивсадеснестранеиликадаганијемогућепостави-
тисадеснестранепутаитосаобраћајнизнаци:

1)II-1,II-2,II-26,II-27,II-45,напутунакојемсуколовозне
тракефизичкиодвојенеострвом;

2)II-34,II-35,II-36,II-37,III-2,III-2.1,III-30,III-31,III-32,на
једносмерномпуту.

Саобраћајни знакови се могу поставити на запреке које су
постављененапуту.

Саобраћајни знакови се постављају на начин да не ометају
кретањеучесникаусаобраћају.

Члан8.
Називи места и други географски називи на саобраћајним

знаковиманадржавнимпутевимаIредаисписујусећириличним
илатиничнимписмомитонаначиндасепрвоисписујенатпис
ћирилицом,азатимлатиницомнаистомзнаку.

Изузетноодстава1.овогчлананасаобраћајнимзнаковима
којисепостављајупоредпута,натписисаћириличнимилатинич-
нимписмоммогусеисписатинадвасаобраћајназнакананачин
дасенапутупрвопостављазнаксаћириличнимписмом.

Називиместаидругигеографскиназивиисписујусећирилич-
нимписмомнапутевимаIIреда,општинскимпутевимаиулицама.

Натуристичкојсигнализацијинатписисеисписујућирилич-
нимписмомисподкојегсемогуисписатинатписиинаенглеском
језику.

Наместимагдеседозвољаваприменаписмаилијезикана-
ционалнемањине,овајнатписсеисписујеисподнатписаизст.1,
3.и4.овогачлана.

Насаобраћајнизнакможесеуписатиодредиштеиздругедр-
жавенаенглескомјезикуинационалнаознакатедржаве.

Члан9.
Израда и начин постављања саобраћајне сигнализације на

местимапрописанимовимправилником,изводесеускладусава-
жећимсрпскимстандардима.

Услучајудазасаобраћајнусигнализацијунепостојиодго-
варајућисрпскистандард,примењиваћесеодговарајућиевропски
стандард.

Саобраћајнасигнализацијасепостављауодговарајућетеме-
љеилипостољадефинисанастандардом.

Члан10.
Учесницима у саобраћају поруке могу бити пренете путем

знаковакојиуцелиниилиделимичномогудамењајусадржај.
Знакови са изменљивим садржајем порука изводе се према

стандардуSRPSEN12966.
Знаковисаизменљивимсадржајемпорукамогубитипоста-

вљени:
1)напорталимаизнадколовоза;
2)настубовимапоредпута;
3)насигналнимтаблама;
4)нараднимвозилима.

Члан11.
Саобраћајнизнаковиимајуивицуубојиосновезнака,ради

бољеуочљивостизнакауодносунаокружење.
Саобраћајнизнаковисаалуминијумскомтракомнаивици,не

морајудаимајуивицуизстава1.овогчлана.
Лицесаобраћајногзнакасеизрађујеодматеријаласаретро-

рефлектујућимсвојствима.
Услучајудајезнакизрађенсаунутрашњимизворомсветло-

сти,лицезнакасеизрађујенатранспарентнојподлози.
Полеђина знака је сиве боје и без сјаја да би се спречило

евентуалнозаслепљивањевозача.

1.1. Зна ко ви опа сно сти

Члан12.
Знаковиопасностислужедасеучеснициусаобраћајуупо-

зоренаопасносткојаимпретинаодређеномместу,односноделу
путаидасеобавестеоприродитеопасности.

Члан13.
Знаковиопасностису:
1)знак„кривинаналево”(I-1)изнак„кривинанадесно”(I-

1.1),oзначавајуприближавањеопаснојкривининалево,односно
надесно збогфизичкихкарактеристикаилинедовољнепреглед-
ности;

2)знак„двострукакривинаиливишеузастопнихкривинаод
којих је прва налево” (I-2) и знак „двострука кривина или више
узастопнихкривинаодкојихјепрванадесно”(I-2.1)означавапри-
ближавањеделупутасавишеузастопнихкривиназбогфизичких
карактеристикаилинедовољнепрегледности,одкојихјепрвана
лево,односнонадесно;
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3) знак „опасна кривина” (I-2.2) означава више узастопних

кривинакојесуопаснезбогсвојихфизичкихкарактеристикаили
збогнедовољнепрегледности;

4)знак„опасануспон”(I-3)изнак„опаснанизбрдица”(I-4),
који означавају приближавање опасном успону, односно опасној
низбрдицизбогвеличиненагибаидужинеделапутакоји јепод
нагибом;

5)знак„сужењепута”(I-5),знак„сужењепутасдеснестра-
не”(I-5.1)изнак„сужењепутаслевестране”(I-5.2),којиознача-
вајуприближавањеделупутана коме сужењеколовозаможеда
представљаопасност;

6)знак„покретнимост”(I-6),којиозначаваблизинуместана
комесенапутуналазипокретнимост;

7)знак„близинаобале”(I-7),којиозначаваблизинуместана
комепутнаилазинаобалу;

8)знак„нераванколовоз”којиозначаваблизинуделапутана
комејеколовознераванзбогпостојањаопаснихизбочинаиулег-
нућа(I-8),збогопасногулегнућа(I-9)илизбогопаснеизбочинена
коловозу(I-10);

9) знак „клизав коловоз” (I-11), који означава близину дела
путанакомеколовозпододређениматмосферскимусловимаили
сличнимоколностимаимаклизавуповршину;

10)знак„камењепршти”(I-12),којиозначаваблизинудела
путанакомесеналазиневаљанитуцаникиликојијепосутситним
камењемнатврдојподлозиинакомезаучесникеусаобраћајупо-
стојиопасностодпрскањакамена;

11)знакови„одроњавањекамења”којиозначаваблизинуде-
лапутанакојемпостојиопасностододроњавањекамењасадесне
странепута(I-13),односносалевестранепута(I-13.1);

12)знак„близинапешачкогпрелаза”(I-14),којиозначавабли-
зинуместанапутунакомесеналазиобележенипешачкипрелаз;

13)знак„децанапуту”(I-15),којиозначаваблизинуделапу-
танакомеседецакрећучешћеиувећемброју(близинашколе,
обданишта,игралиштаисл.);

14)знак„бициклистинапуту”(I-16),којиозначаваблизину
местанакомесебициклистичестокрећупопутуилигапрелазе;

15) знак „животиње на путу” (I-17), који означава близину
делапутанакомедомаћеживотињеподнадзоромпрелазепреко
путаилисекрећудужпута;

16)знак„дивљачнапуту”(I-18),којиозначаваблизинудела
путаопасногзбогпреласкадивљачипрекопута;
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17)знак„радовинапуту”(I-19),којиозначаваместонакоме
сеизводерадовинапуту;

18)знакови„наилажењенасемафоре”(I-20)и(I-20.1),озна-
чавајублизинураскрсницеилиобележеногпешачкогпрелазана
комејесаобраћајрегулисанпомоћусемафора;

19) знак„близинаавионскеписте” (I-21), којиозначавадео
путапрекокогаавионипрелећуунискомлетуприликомслетања
односнополетања;

20)знак„бочниветар”(I-22),означаваблизинуделапутана
комечестодувајакбочниветар;

Симболнанаведеномзнакуодговараконкретнојситуацији.
21)знак„саобраћајуобасмера”(I-23),којиозначаваместо

накомесепрелазисаделапутанакомесесаобраћајодвијасамо
уједномсмерунадеотогпутанакомесесаобраћајодвијауоба
смера;

22)знак„тунел”(I-24),којиозначаваблизинутунеланапуту;

23)знак„опасностнапуту”(I-25),којиозначаваблизинуде-
лапутаилиместанапутунакомеучесницимаусаобраћајупрети
опасностзакојуовимправилникомнијепредвиђенпосебанзнак
опасности;

24)знак„укрштањепутеваистеважности”(I-26),којиозна-
чаваблизинуукрштањапутеваодкојихниједанпутнијепут са
првенствомпролаза;

25)знак„укрштањесаспореднимпутемподправимуглом”
(I-27), знак „спајање споредног пута под правим углом са леве
стране”(I-28),знак„спајањеспоредногпутаподправимугломса
деснестране”(I-28.1),знак„спајањеспоредногпутаподоштрим
углом са леве стране” (I-29), знак „спајање споредног пута под
оштримугломсадеснестране”(I-29.1),знак„спајањеспоредног
путаподтупимугломсалевестране”(I-29.2)изнак„спајањеспо-
редногпутаподтупимугломсадеснестране”(I-29.3)којиозна-
чавајублизинураскрсниценакојојсепутсапрвенствомпролаза
укрштаодносноспајасаспореднимпутем;

Симболи на наведеним знаковима из ове тачке одговарају
конкретнимситуацијаманапуту.

26) знак „раскрсница са кружним током саобраћаја” (I-30),
који означава близинураскрсницена којој се саобраћај одвија у
кружномтоку;

27)знак„трамвајскапруга”(I-31),којиозначаваблизинуме-
станакомепутпрелазипрекотрамвајскепругеунивоу;

28)знак„прелазпутапрекожелезничкепругесабраницима
или полубраницима” (I-32), који означава близину прелаза пута
прекожелезничкепругеунивоу,којијеобезбеђенбраницимаили
полубраницима;

29) знак „прелаз пута прекожелезничке пруге без браника
илиполубраника”(I-33),којиозначаваблизинупрелазапутапре-
кожелезничкепругеунивоу,којинијеобезбеђенбраницимаили
полубраницима;



11.децембар2014. Број134 7

30)знак„Андрејинкрст”,којиозначаваместонакомепутпре-
лазипрекожелезничкепругеунивоубезбраникаилиполубраникаса
једнимколосеком(I-34),односносадваиливишеколосека(I-34.1);

31)знак„приближавањепрелазупутапрекожелезничкепру-
ге” (I-35), који означава удаљеност до прелаза пута прекожеле-
зничкепругеунивоу;

32)знак„пешацинапуту”(I-36),којиозначаваблизинуме-
станакомесепешацичестокрећупопутуилигапрелазе;

33)знак„неучвршћенабанкина”(I-37),којиозначаваблизи-
нуделапутанакомејеузколовознеучвршћенабанкина;

34)знак„колоназаустављенихвозила” (I-38),којиозначава
близинуделапутанакомепостојиопасностодстварањаколоне
заустављенихвозила;

35)знак„опасностодпожара”(I-39),означавадеопутакоји
пролази кроз подручје у коме постоји повећана опасност од на-
станкапожара.

Зна ко ви опа сно сти  – оп ште ка рак те ри сти ке

Члан14.
Знакови опасности имају облик једнакостраничног троугла

чија се једна страна налази у хоризонталномположају са врхом
окренутимнавише.

Изузетно од става 1. овог члана одступају знакови I-34 и
I-34.1 (Андрејин крст) и знак I-35 (приближавање прелазу пута
прекожелезничкепруге)којиимајуправоугаониоблик.

Члан15.
Основазнаковаопасностијебелебоје,аоквиртроуглајецр-

венебоје.Симболиназнаковимаопасностисуцрнебоје.
Изузетноодстава1.овогчлана:
1)знак„радовинапуту”(I-19)имажутуоснову;
2) знакови „наилажење на семафоре” (I-20) и (I-20.1), има-

јунасимболимаисцртаноповертикалнојосицрвеносветлогоре,
жутоусредини,зеленодоле,апохоризонталнојосицрвеносве-
тлолево,жутоусрединиизеленодесно;

3)знакови„Андрејинкрст”(I-34)и(I-34.1),имајуоквирсим-
болацрвенебоје;

4)знак„приближавањепрелазупутапрекожелезничкепруге
(I-35),имакосецртецрвенебоје;

5)знак„колоназаустављенихвозила”(I-38),иманасимболи-
мавозилаисцртанасветлацрвенебоје;

6) знак „опасност од пожара” (I-39), има симбол запаљене
шибицежутебоје,симболватрецрвенебојеисимболдимацрне
боје.

Члан16.
Дужина стране једнакостраничног троугла знака опасности

износи:
1)120cm,нааутопутуимотопуту;
2)90cm,наосталимдржавнимпутевима,општинскимпуте-

вимаиглавнимградскимсаобраћајницама;
3)60cm,наосталимсаобраћајницамаунасељу;
4)40cm,акосеупотребљавајукаоуметнутизнакови,осим

60cmкадасеумећуназнаковекојисепостављајунааутопутуи
мотопуту.

Напутевимаизстава1.тачка2)овогчланамогусе,попо-
требипостављатиизнаковиопасностичијастранатроуглаизноси
120cm, анапутевимаиз става1. тачка3)овогчланаи знакови
опасностичијаједужинастранетроугла90cm.

Димензије знака I-34 (Андрејинкрст)су:120cmx60cmи
знакаI-34.1(Андрејинкрст)су:120cmx85cm.

ДимензијатаблезнакаI-35(приближавањепрелазупутапре-
кожелезничкепруге),је100cmx30cm,сакосимтракамаширине
имеђусобнограстојањаод8cmкојесуподугломод30°уодносу
наужустранузнака.

1.2 Зна ко ви из ри чи тих на ред би

Члан17.
Знаковиизричитихнаредбиучесницимаусаобраћајунапуту

стављајудознањазабране,ограничењаиобавезекојихсеморају
придржавати.

Члан18.
Знаковиизричитихнаредбикојимасупрописанезабранеод-

носноограничењасу:
1) знак „уступање првенства пролаза” (II-1), који на раскр-

сницинакојој јепостављен,означаванаредбувозачудаморада
уступипрвенствопролазавозилимакојасекрећупутемнакојион
наилази;

2)знак„обавезнозаустављање”(II-2),којинараскрсницина
којој јепостављен, означаванаредбувозачудаморада заустави



8 Број134 11.децембар2014.

возилоиуступипрвенствопролазавозилимакојасекрећупутем
накојионнаилази;

3)знак„забранасаобраћајауобасмера”(II-3),којиозначава
путодноснодеопутанакомејезабрањенсаобраћајсвимвозили-
мауобасмера;

4)знак„забранасаобраћајауједномсмеру”(II-4),којиозна-
чавапутодноснодеопутанакомејезабрањенсаобраћајвозилаиз
смерапремакомејеокренутзнак;

5) знак „забрана саобраћаја за моторна возила” (II-5), који
означавапутодноснодеопутанакоме је забрањенсаобраћај за
свамоторнавозила,осимзамотоциклебезприколицеимопеде;

6)знак„забранасаобраћајазааутобусе”(II-6),којиозначава
путодноснодеопутанакомејезабрањенсаобраћајзааутобусе;

7) знак „забрана саобраћаја за теретна возила” (II-7), који
означавапутодноснодеопутанакоме је забрањенсаобраћај за
теретнавозила;

Акосеузовајзнакдодадопунскатабланакојојјеозначена
највећадозвољенамасавозила,забранаважисамозаонатеретна
возилачијанајвећадозвољенамасапрелазиозначенумасу.

8)знак„забранасаобраћајазавозилакојапревозематеријеко-
јемогудаизазовузагађивањеводе”(II-8),којиозначавапутодно-
снодеопутанакомејезабрањенсаобраћајвозилимакојапревозе
одређенуколичинуматеријекојаможедаизазовезагађивањеводе;

9)знак„забранасаобраћајавозилимакојапревозеексплозив
илилакозапаљивематерије”(II-9),којиозначавапутилидеопута
накомејезабрањенсаобраћајвозилимакојапревозеексплозивили
лакозапаљивематеријеизнак„забранасаобраћајавозилимакоја
превозеопаснетерете”(II-9.1),којиозначавапутилидеопутана
комејезабрањенсаобраћајвозилимакојапревозеопаснетерете;

10)знак„забранасаобраћајазамоторнавозилакојавукупри-
кључно возило осим полуприколице” (II-10), који означава пут
односнодеопутанакомејезабрањенсаобраћајзамоторнавози-
ла која вукуприкључно возило осимполуприколице и знак „за-
бранасаобраћајазамоторнавозилакојавукуприкључновозило”
(II-10.1),којиозначавапутодноснодеопутанакомејезабрањен
саобраћајзамоторнавозилакојавукуприкључновозило;

11)знак„забранасаобраћајазатракторе”(II-11),којиознача-
вапутодноснодеопутанакомејезабрањенсаобраћајзатракторе;

12)знак„забранасаобраћајазамотоцикле”(II-12),којиозна-
чавапутодноснодеопутанакомејезабрањенсаобраћајзамото-
цикле,тешкетрициклеитешкечетвороцикле;

13)знак„забранасаобраћајазамопеде”(II-13),којиозначава
путодноснодеопутанакомејезабрањенсаобраћајзамопеде,ла-
кетрициклеилакечетвороцикле;

14)знак„забранасаобраћајазабицикле”(II-14),којиознача-
вапутодноснодеопутанакомејезабрањенсаобраћајзабицикле;

15)знак„забранасаобраћајазазапрежнавозила”(II-15),који
означавапутодноснодеопутанакоме је забрањенсаобраћај за
запрежнавозила;



11.децембар2014. Број134 9

16) знак „забрана саобраћаја за ручна колица” (II-16), који
означавапутодноснодеопутанакоме је забрањенсаобраћај за
ручнаколица;

17)знак„забранасаобраћајазапешаке”(II-17),којиознача-
вапутодноснодеопутанакомејезабрањенсаобраћајзапешаке;

18)знак„забранасаобраћајазасвамоторнавозила” (II-18),
којиозначавапутодноснодеопутанакомејезабрањенсаобраћај
засвамоторнавозила;

19)знак„забранасаобраћајазасвамоторнавозилаизапре-
жнавозила” (II-19), којиозначавапутодноснодеопутанакоме
језабрањенсаобраћајзасвамоторнавозилаизапрежнавозилаи
знак„забранасаобраћајазавозилаозначенасимболом”(II-19.1),
којиозначавапутодноснодеопутанакомејезабрањенсаобраћај
заврстувозилаприказанихназнаку;

НазнакуII-19.1семогукомбиноватисимболисазнаковаод
II-6доII-15иможесадржатинајвишетрисимбола.

20)знак„забранасаобраћајазавозилачијаширинапрелази
одређенуширину”(II-20),којиозначавапутодноснодеопутана
комејезабрањенсаобраћајзавозилачијаширинапрелазиширину
означенуназнаку;

21) знак „забрана саобраћаја за возила чија укупна висина
прелазиодређенувисину” (II-21),којиозначавапутодноснодео
путанакомејезабрањенсаобраћајзавозилачијаукупнависина
прелазивисинуозначенуназнаку;

22)знак„забранасаобраћајазавозилачијаукупнамасапре-
лазиодређенумасу”(II-22),којиозначавапутодноснодеопутана
комејезабрањенсаобраћајзавозилаодносноскуповевозила,чија
укупнамасапрелазимасуозначенуназнаку;

23) знак „забрана саобраћаја за возилакојапрекорачујуод-
ређеноосовинскооптерећење”(II-23),којиозначавапутодносно
деопутанакоме језабрањенсаобраћајзавозиласаосовинским
оптерећењемвећимодоптерећењаозначеногназнаку;

24)знак„забранасаобраћајазавозилакојапрекорачујуодре-
ђенудужину”(II-24),којиозначавапутодноснодеопутанакоме
језабрањенсаобраћајзавозила,односноскуповимавозила,чија
укупнадужинапрелазидужинуозначенуназнаку;

25) знак „најмање одстојање између возила” (II-25), који
означаванајмањеодстојањеизмеђувозилаукретањукојегсево-
зачиморајупридржавати;

26)знак„забранаскретањаулево”(II-26),којиозначаваме-
стонапутунакомејескретањеулевозабрањеноизнак„забрана
скретањаудесно”(II-26.1),којиозначаваместонапутунакомеје
скретањеудеснозабрањено;

27)знак„забранаполукружногокретања”(II-27),којиозна-
чаваместонапутунакомејезабрањенополукружноокретање;

28)знак„забранапретицањазамоторнавозила”(II-28),који
означавапутодноснодеопутанакоме је забрањенодамоторна
возилапретичудругамоторнавозилаосиммотоциклабезприко-
лицеимопеда;
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29)знак„забранапретицањазатеретнавозила”(II-29),који
означава пут односно део пута на коме је забрањено да теретна
возила чија највећа дозвољенамаса прелази 3,5 t претичу друга
моторнавозилаосиммотоциклабезприколицеимопеда;

30) знак„ограничењебрзине” (II-30), којиозначавапутод-
носнодеопутанакомесевозиланесмејукретатибрзином(km/h)
већомодбрзинекојајеозначенаназнаку;

31)знак„забранадавањазвучнихзнакова”(II-31),којиозна-
чавапутодноснодеопутанакомесеуређајемнавозилунесмеју
даватизвучнизнакови,осимуслучајунепосреднеопасности;

32)знак„забранапролазабеззаустављања”(II-32),(II-32.1)и
(II-32.2)којиозначаванаредбувозачудазауставивозилоизразло-
гаозначеногназнаку(царинарница,полицијаилинаплатноместо
запутарину);

33) знак „првенствопролаза за возилаиз супротног смера”
(II-33),којиозначавазабрануступањавозиланаускидеопутапре
негоштотимделомпређувозилаизсупротногсмера;

34) знак „забрана заустављања и паркирања” (II-34), који
означавастранупутанакојојјезабрањенозаустављањеипарки-
рањевозила;

35) знак „забрана паркирања” (II-35), који означава страну
путанакојојјезабрањенопаркирањевозила;

36) знак „наизменично паркирање” (II-36), који означава
странупутанакојемјезабрањенопаркирањенепарнимданима;

37) знак „наизменично паркирање” (II-37), који означава
странупутанакојемјезабрањенопаркирањепарнимданима.

Члан19.
Знаковиизричитихнаредбикојимасупрописанеобавезесу:
41) знак „најмање дозвољена брзина” (II-38), који означава

пут односно део пута на коме се возила у нормалним условима
морајукретатинајмањеономбрзином(km/h)која јеозначенана
знаку;

42)знак„ланцизаснег”(II-39),којиозначавадеопутанако-
мемоторнавозила,осиммотоцикала,мопеда,лакихтрицикла,те-
шкихтрицикла,лакихчетвороцикла, тешкихчетвороцикла,рад-
них машина, трактора и мотокултиватора, морају на погонским
точковимаиматиланцезаснегкадајенаколовозуснег;

43)знак„бициклистичкастаза”(II-40),којиозначавапосеб-
ноизграђенустазу,којомсеморајукретатибицикли,апокојојје
забрањенокретањедругимучесницимаусаобраћају;

44)знак„пешачкастаза”(II-41),којиозначавапосебноизгра-
ђенустазукојомсепешациморајукретати,апокојојјезабрањено
кретањедругимучесницимаусаобраћајуизнак(II-41.1)„спојене
стазезабициклистеипешаке”којиозначавапутпокомесеодво-
јенокрећусамобициклистиипешаци,свакоусвојојстази;

РаспоредсимболаназнакуII-41.1морадаодговараситуаци-
јинатерену.

45)знак„стазазајахаче”(II-42),којиозначавастазукојомсе
морајукретатијахачи,апокојојјезабрањенокретањедругимуче-
сницимаусаобраћају;
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46)знакови„обавезансмер”(II-43),(II-43.1),(II-43.2),(II-43.3)
и(II-43.4),којиозначавајусмеркојимсевозиламорајукретати;

47)знакови„дозвољенисмерови”(II-44),(II-44.1)и(II-44.2),
којиозначавајусмеровеукојимасевозиласмејукретати;

48) знакови „обавезно обилажење с десне стране” (II-45),
„обавезнообилажењеслевестране” (II-45.1)и„кружнитоксао-
браћаја”(II-45.2),којиозначавајуколовозодноснодеоколовозако-
јимсевозиламорајукретатиприликомобилажењапешачкихостр-
ва,острвазаусмеравањесаобраћајаидругихобјекатанаколовозу,
и знак„обилажењесаобестране” (II-45.3)којиозначаваколовоз
односнодеоколовозакојимсевозиламогукретатиприликомоби-
лажењапешачкихострва,острвазаусмеравањесаобраћајаидру-
гихобјекатанаколовозу,задржавајућиистисмеркретања;

49)знак„обавезнополукружноокретање”(II-46),којиозна-
чаваместонапутуилиделупутанакомесевозиламорајуполу-
кружноокренути;

50)знак„обавезансмеркретањаодређенихвозила”,којиознача-
ваобавезансмеркретањазавозилакојапревозеопаснетерете(II-47),
односнозатеретнавозилаилискуповетеретнихвозила(II-47.1).

Изборзнака(обавезансмер),одговараконкретнојситуацији
напуту.

Изборсимболазатеретнавозилаилискуповетеретнихвози-
ланазнакуII-47.1зависиодизабраногрежимасаобраћаја.

Члан20.
СимболиназнаковимаизричитихнаредбиII-20,II-21,II-22,

II-23,II-24,II-25,II-30иII-38датисукаопримери,астварневред-
ностисеуписујупремаоколностиманапутуипотребамабезбед-
ностисаобраћаја.

Зна ко ви из ри чи тих на ред би  – оп ште ка рак те ри сти ке

Члан21.
Знаковиизричитихнаредбиимајуобликкруга.
Изузетноодстава1.овогчлана:
1)знак„уступањепрвенствапролаза”(II-1)имаобликједна-

костраничногтроуглачијајеједнастранапостављенахоризонтал-
носасупротнимврхомокренутимнаниже;

2) знак „обавезно заустављање” (II-2)имаобликправилног
осмоугаоника;

3)знакови„обавезансмеркретањаодређенихвозила”(II-47)
и(II-47.1)имајуобликправоугаоника.

Члан22.
Основазнаковаизричитихнаредбикојиодређујузабранеили

ограничењајебелебоје,азнаковаизричитихнаредбикојиодређу-
јуобавезејеплавебоје.Симболиинатписиназнаковимасабелом
основомсуцрнебоје,аназнаковимаплавеосновесубелебоје.

Оквиркругазнаковаизричитихнаредбикојиодређујузабра-
не или ограничења су црвене боје.Поједини знакови изричитих
наредбикојиодређујузабранеилиограничењаимајуикосетраке
црвенебоје.

Изузетноододредбестава1.овогчлана:
1)знак„обавезнозаустављање”(II-2)имаосновуцрвенебо-

је,аоквирисимбол„STOP”белебоје;
2) знак„забранасаобраћаја завозилакојапревозематерије

којемогудаизазову загађивањеводе” (II-8),имасимболцрвене
боје,осовинасаточковимајецрнебојеидветаласастелинијесу
плавебоје;

3)знак„забранасаобраћајавозилимакојапревозеексплозив
илилакозапаљивематерије”(II-9),имасимболцрнебојесаозна-
ченимцрвенимсветломнаврху,азнак„забранасаобраћајавози-
лимакојапревозеопаснематерије”(II-9.1),имасимболцрвенебо-
је,аосовинасаточковимаиконтуревозиласуцрнебоје;

4)знак„забранапретицањазамоторнавозила”(II-28)изнак
„забранапретицањазатеретнавозила”(II-29),имајуисимболцр-
венебоје;

5) знак „првенство пролаза за возила из супротног смера”
(II-33),имасимболцрвенебојекојимсеозначавазабрањенсмер
кретања;

6)знак„забраназаустављањаипаркирања”(II-34)и„знакза-
бранапаркирања”(II-35)имајуосновуплавебоје;

7)знак„наизменичнопаркирање”(II-36)изнак„наизменич-
нопаркирање(II-37)имајуосновуплавебоје,асимболбелебоје;

8) знак „обавезан смер кретања одређених возила” (II-47)
имаосновубелебојеиоквирцрнебоје.Угорњемделусеналази
симболцрвенебоје(осовинасаточковимаиконтуревозиласуцр-
небоје),аудоњемделузнак(обавезансмер);

9) знак „обавезан смеркретањаодређенихвозила” (II-47.1)
имаосновубелебојеиоквирцрнебоје.Угорњемделусеналазе
симболицрнебоје,аудоњемделузнак(обавезансмер).

Члан23.
Косетракеназнаковимаизричитихнаредбиморајубитипо-

ложенеподугломод45°уодносунахоризонталнураван.

Члан24.
Пречниккругазнаковаизричитихнаредбиизноси:
1)90cm,нааутопутуимотопуту;
2)60cm,наосталимдржавнимпутевима,општинскимпуте-

вимаиглавнимградскимсаобраћајницама;
3)40cm,наосталимсаобраћајницамаунасељу;
4)40cm,акосеупотребљавајукаоуметнутизнаковинаауто-

путуимотопуту;
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5)30cm,акосеупотребљавајукаоуметнутизнаковинаоста-
лимпутевима.

Изузетноодстава1.тачка2)овогчланамогусе,попотреби,
постављатинапутевимаизнаковиизричитихнаредбичијипреч-
никкругаизноси90cm,

Изузетноодстава1.тачка3)овогчланамогусе,попотре-
би,постављатинапутевимаизнаковиизричитихнаредбичијије
пречниккруга60cm.

Дужинастранице једнакостраничногтроуглазнака„уступа-
њепрвенствапролаза”(II-1)износи:

1)120cm,нааутопутуимотопуту;
2)90cm,наосталимдржавнимпутевима,општинскимпуте-

вимаиглавнимградскимсаобраћајницама;
3)60cm,наосталимсаобраћајницамаунасељу.
Дужинапречника уписаног круга за знак „обавезно зауста-

вљање”(II-2),износи:
1)90cm,нааутопутуимотопуту;
2)60cm,наосталимпутевима.
ДимензијезнакаII-47иII-47.1су90cmx150cmуколикосе

удоњидеознакауписујекругпречника60cm,односно135cmx
225cmуколикосеудоњидеознакауписујекругпречника90cm.

1.3. Зна ко ви оба ве ште ња

Члан25.
Знакови обавештења пружају учесницима у саобраћају по-

требна обавештења о путу којим се крећу, називима места кроз
која пут пролази и удаљености до тихместа, престанку важења
знаковаизричитихнаредби,каоидругаобавештењакојаиммогу
битикорисна.

Знаковиобавештењасу:општизнаковиобавештења,знакови
завођењесаобраћаја;знаковитуристичкесигнализацијеизнакови
заобележавањепрепреканапутуиместанакомесеизводерадови.

1.3.1.Оп шти  зна ко ви оба ве ште ња

Члан26.
Општизнаковиобавештењасу:
1)знак„првенствопролазауодносунавозилаизсупротног

смера”(III-1),којиобавештававозачаданаускомпролазуимапра-
вопрвенствауодносунавозилакојадолазеизсупротногсмера;

2)знакови„путсаједносмернимсаобраћајем”(III-2)и(III-2.1),
којиобавештавајуучесникеусаобраћајуоједносмерномпуту;

3)знак„путсапрвенствомпролаза”(III-3),којиозначавапут
илидеопутанакомевозилаимајупрвенствопролазауодносуна
возилакојасекрећупутевимакојисеукрштајустимпутемодно-
сноделомпута;

4)знак„завршетакпутасапрвенствомпролаза”(III-3.1),који
означаваместо на коме се завршава пут или део пута са првен-
ствомпролаза;

5)знак„препреказауспоравањесаобраћаја”(III-4)означава
наилазакнаместонапутугдесупостављениелементизауспора-
вањесаобраћаја;

6)знак„прелазбициклистичкестазепрекоколовоза” (III-5)
којиозначаваместонакомесеналазипрелазбициклистичкестазе
прекоколовоза;

7)знак„пешачкипрелаз”(III-6),којиозначаваместонакоме
сеналазипешачкипрелаз;

8)знак„пешачкипрелазипрелазбициклистичкестазепреко
коловоза” (III-7) којиозначаваместонакоме сеналазипешачки
прелазипрелазбициклистичкестазепрекоколовоза;

РаспоредсимболаназнакуIII-7морадаодговараситуацији
натерену.

9)знак„подземниилинадземнипешачкипролаз”(III-8),који
означаваместонакомесеналазиподземниилинадземнипешачки
пролаз;

10)знак„слепипут”(III-9),којиозначаваблизинуиположај
путакојинемаизлаз(слепипут);

Положај симбола на знаку III-9 мора да одговара положају
слепогпутауодносунапутнакојисепостављатајзнак.

11)знак„смеркретањавозилакојенамеравадаскренеулево
нараскрсницинакојој јескретањеулевозабрањено”(III-10),који
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означавапуткојимсевозиломоракретатиаконамеравадаскрене
улевонаследећојраскрсницинакојојјескретањеулевозабрањено;

12)знак„близинашколе”(III-11)којиозначаваместоучијој
себлизининалазишколаипешачкипрелазкојидецачестокористе;

13) знак „престанак забране претицања замоторна возила”
(III-12),којиозначаваместоодаклепрестајезабранапретицањаза
моторнавозиладапретичудругамоторнавозила;

14) знак „престанак забране претицања за теретна возила”
(III-13),којиозначаваместоодаклепрестајезабранапретицањаза
теретнавозилачијанајвећадозвољенамасапрелази3,5tдапрети-
чудругамоторнавозила;

15) знак„престанакограничењабрзине” (III-14), којиозна-
чаваместоодаклепрестајеограничењебрзинеизнак„престанак
најмање дозвољене брзине” (III-15), који означава место одакле
престајеобавезакретањанајмањепрописаномбрзином;

16)знак„престанакзабранедавањазвучнихзнакова”(III-16),
којиозначаваместоодаклепрестајезабранадавањазвучнихзна-
кова;

17)знак„престанаксвихзабрана”(III-17),којиозначаваме-
стонапутуодаклепрестајудаважесвезабранеиобавезекојесу
пре тог места успостављене саобраћајним знаковима поставље-
нимнатомпуту;

18)знак„престанакобавезеношењаланацазаснег”(III-18),
знак „завршетак бициклистичке стазе” (III-19), знак „завршетак
пешачкестазе”(III-20),знак„завршетакспојенебициклистичкеи
пешачкестазе”(III-21)изнак„завршетакстазезајахаче”(III-22)
којиозначавајуместанапутуодаклепрестајудаважеодговарају-
ћезабранеиобавезекојесупретогместауспостављенесаобра-
ћајнимзнаковимапостављенимнатомпуту;

19)знак„називнасељеногместа”(III-23),којиозначавагра-
ницутериторијеодкојепочињенасељеноместокрозкојепролази
путичијиназивјенаведеннасаобраћајномзнаку;

20)знак„завршетакнасељеногместа”(III-23.1),којиознача-
ва границу територије од које се завршава насељеноместо чији
називјенаведеннасаобраћајномзнаку;

21)знак„насеље”(III-24),којиозначаваместоодкогапочи-
њенасељеиодкогасепримењујупрописиосаобраћајуунасељу;

22) знак „завршетак насеља” (III-24.1), који означаваместо
накомесезавршаванасељеиодкогапрестајудаважепрописио
саобраћајуунасељу;

23)знак„зоназабранепаркирања”(III-25),којиозначавапо-
четакзонеукојојјезабрањенопаркирање;

24)знак„завршетакзонезабранепаркирања”(III-25.1),који
означавазавршетакзонезабранепаркирања;
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25) знак „пешачка зона” (III-26) којиозначавапочетак зоне
намењенеискључивозакретањепешака;

26) знак „завршетак пешачке зоне” (III-26.1), који означава
завршетакзоненамењенекретањупешака;

27)знак„зона30”(III-27)којиознaчавазонуукојојјебрзина
кретањавозилаограниченадо30km/h;

28) знак „завршетак зоне 30” (III-27.1) означава завршетак
зонеукојојјеограниченабрзинакретањавозиладо30km/h;

29)знак„зонашколе”(III-28)којиозначаваместоодкојегпо-
чињезонашколе;

30)знак„завршетакзонешколе”(III-28.1)којиозначавазавр-
шетакзонешколе;

31) знак „зонауспореног саобраћаја” (III-29), којиозначава
местоодкојегпочињезонауспореногсаобраћаја;

32)знак„завршетакзонеуспореногсаобраћаја”(III-29.1),ко-
јиозначаваместогдесезавршавазонауспореногсаобраћаја;

33)знак„паркиралиште”(III-30),којиозначавапаркиралиште;

НазнакуIII-30илинадопунскојтаблиможесепоставитиса
одговарајућимсимболимаилинатписимаозначити:начинпарки-
рања,смерукомесеналазипаркиралиште,удаљеностпаркирали-
шта, категорије возила којима је паркиралиштенамењено, каои
евентуалновременскоограничењепаркирања.

34) знак „паркинг гаража” (III-31) који означава гаражу са
паркингместима;

35) знак „временски ограничено паркирање” (III-32), који
означава паркиралиште на коме је паркирање возила временски
ограничено;

36) знак „паркирај и вози се” (III-33), који означава парки-
ралиштегдевозиломожедасепаркираидасепутовањенастави
некимдругимтранспортнимсредством,којеможебитиприказано
симболом;
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37)знак„болница”(III-34),којиозначаваблизинуболницеи
дајеобавештењевозачудасвојимвозиломнестварасувишнубуку;

Уколикоудаљеностдообјектанијеисписананасамомзнаку
обавезнојепостављањеодговарајућедопунскетабле.

38)знак„станицазапрвупомоћ”(III-35),којиозначавабли-
зинуместаилиместонакомесеналазистаницазапрвупомоћ;

Назнакуилидопунској таблиможесесимболимаилинат-
писимаозначитисмерукомесеналазиместо,просторилислу-
жбанакојесезнакодноси,каоиудаљеностуметрима.Уколико
удаљеност до објекта није исписана на самом знаку обавезно је
постављањеодговарајућедопунскетабле.

39)знак„радионицазаоправкувозила”(III-36),којиознача-
ваблизинуместанакомесеналазирадионицазаоправкувозила;

Назнакуилидопунскојтаблиможесесимболимаилинатпи-
симаозначитисмерукомесеналазиместо,просторилислужба
накојесезнакодноси,каоиудаљеностуметрима.

40)знак„телефон”(III-37),којиозначаваблизинуместаили
местонакомесеналазителефонскаговорница;

Назнакуилидопунској таблиможесесимболимаилинат-
писимаозначитисмерукомесеналазиместо,просторилислу-
жбанакојесезнакодноси,каоиудаљеностуметрима.Уколико
удаљеност до објекта није исписана на самом знаку обавезно је
постављањеодговарајућедопунскетабле.

41)знак„бензинскастаница”(III-38),којиозначаваблизину
местаилиместонакомесеналазибензинскастаница;

Назнакуилидопунскојтаблиможесесимболимаилинатпи-
симаозначитисмерукомесеналазиместо,просторилислужба
накојесезнакодноси,каоиудаљеностуметримаиобавештењео
врстигоривакојесеможенаћинастаници.

42)знак„хотелилимотел”(III-39),којиозначаваблизинуме-
стаилиместонакомесеналазихотелодносномотел;

НаделузнакаIII-39исподбелогпољаможесеуписати„хо-
тел”или„мотел”,зависноодврстеугоститељскогобјектакојисе
означава.

Назнакуилидопунскојтаблиможесесимболимаилинатпи-
симаозначитисмерукомесеналазиместо,просторилислужба
накојесезнакодноси,каоиудаљеностуметрима.

43)знак„ресторан”(III-40),којиозначаваблизинуместаили
местонакомесеналазиресторан;

Назнакуилидопунскојтаблиможесесимболимаилинатпи-
симаозначитисмерукомесеналазиместо,просторилислужба
накојесезнакодноси,каоиудаљеностуметрима.

44) знак„кафана” (III-41),којиозначаваблизинуместаили
местонакомесеналазикафана;

Назнакуилидопунскојтаблиможесесимболимаилинатпи-
симаозначитисмерукомесеналазиместо,просторилислужба
накојесезнакодноси,каоиудаљеностуметрима.

45) знак „теренуређен заизлетнике” (III-42), којиозначава
близинуместаилиместонакомесеналазитеренуређензаизлет-
нике;

Назнакуилидопунскојтаблиможесесимболимаилинатпи-
симаозначитисмерукомесеналазиместо,просторилислужба
накојесезнакодноси,каоиудаљеностуметрима.
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46) знак „терен за камповање под шаторима” (III-43), који
означаваблизинутеренаилитеренуређензакамповањеподша-
торима;

Назнакуилидопунскојтаблиможесесимболимаилинатпи-
симаозначитисмерукомесеналазиместо,просторилислужба
накојесезнакодноси,каоиудаљеностуметрима.

47) знак „терен за камповање у приколицама” (III-44), који
означаваблизинутеренаилитерензаборавакуприколицама;

Назнакуилидопунскојтаблиможесесимболимаилинатпи-
симаозначитисмерукомесеналазиместо,просторилислужба
накојесезнакодноси,каоиудаљеностуметрима.

48)знак„терензакамповањеподшаторимаиуприколица-
ма”(III-45),којиозначаваблизинутеренаилитерензакамповање
подшаторимаиуприколицама;

Назнакуилидопунскојтаблиможесесимболимаилинатпи-
симаозначитисмерукомесеналазиместо,просторилислужба
накојесезнакодноси,каоиудаљеностуметрима.

49) знак „планинарски дом” (III-46), који означава близину
местаилиместонакомесеналазипланинарскидом;

Назнакуилидопунскојтаблиможесесимболимаилинатпи-
симаозначитисмерукомесеналазиместо,просторилислужба
накојесезнакодноси,каоиудаљеностуметрима.

50) знак „возило за помоћ на путу” (III-47), који означава
близинуместаилиместоукомесеналазислужбазапружањепо-
моћиуслучајукваранавозилу;

Назнакуилидопунскојтаблиможесесимболимаилинатпи-
симаозначитисмерукомесеналазиместо,просторилислужба
накојесезнакодноси,каоиудаљеностуметрима.

51)знак„ватрогаснаслужба”(III-48),којиозначаваблизину
местаилиместоукомесеналазислужбазагашењепожара;

Назнакуилидопунскојтаблиможесесимболимаилинатпи-
симаозначитисмерукомесеналазиместо,просторилислужба
накојесезнакодноси,каоиудаљеностуметрима.

52)знак„аутобускостајалиште”(III-49),којиозначаваместо
накомесеналазиаутобускостајалиште;

53)знак„таксистајалиште”(III-49.1),којиозначаваместона
комесеналазитаксистајалиште;

54)знак„трамвајскастаница”(III-50),којиозначаваместона
комесеналазитрамвајскастаница;

55)знак„аеродром”(III-51),којиозначаваблизинуаеродро-
маилиместоаеродрома;

Назнакуилидопунскојтаблиможесесимболимаилинатпи-
симаозначитисмерукомесеналазиместо,просторилислужба
накојесезнакодноси,каоиудаљеностуметрима.

56)знак„лукаилипристаниште”(III-52),којиозначавабли-
зинулуке,пристаништа,трајектаилиместоукомесеналазилука,
пристаништеилитрајект;
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Назнакуилидопунскојтаблиможесесимболимаилинатпи-

симаозначитисмерукомесеналазиместо,просторилислужба
накојесезнакодноси,каоиудаљеностуметрима.

57)знак„информација”(III-53),којиозначаваблизинуместа
илиместоукомесемогудобититуристичкеинформације;

Назнакуилидопунскојтаблиможесесимболимаилинатпи-
симаозначитисмерукомесеналазиместо,просторилислужба
накојесезнакодноси,каоиудаљеностуметрима.

58)знак„тоалет”(III-54),којиозначаваблизинуместагдесе
налазитоалет;

Назнакуилидопунскојтаблиможесесимболимаилинатпи-
симаозначитисмерукомесеналазиместонакојесезнакодноси,
каоиудаљеностуметрима.

59)знак„радиостаница”(III-55),којиозначавафреквенцију
радиостаниценакојојсемогучутиинформацијеостањунапуте-
вимаитуристичкеинформације;

Назнакусеуписујеназиврадиостаницеињенафрекфенција.
60)знак„областводозахвата”(III-56),којиозначавадеоницу

путакојајеуобластисанитарнезаштитеводозахвата;

61) знак „проходностпута” (III-57), који означава да је пут
односнопрелазпрекопланинскогврхаотворенилизатворен;

Ако је пролаз отворен поље 1 је зелене боје и има натпис
„отворен”,односноакојепролаззатворенпоље1јецрвенебојеи
иманатпис„затворен”.

Акојепролаззатворен,напољу2сеисписујеназивместадо
когјепутотворен,аакојепролазотворен,поље3садржисимбол
зимскипнеуматиксаланцимазаснегилисимболзимскипнеума-
тикузависностиодстањапута.

Поља2и3имајуосновубелебоје.Натписинапољу1субе-
лебоје,анапољу2црнебоје.Симболинапољу3суцрнебоје.
Поља1,2и3суизменљивогкарактераускладусаситуацијомна
путу.

62) знак „планинскипревој” (III-58), који означава планин-
скипревојсанадморскомвисином;

63) знак „број серпентине” (III-59), који означава број сер-
пентинесанадморскомвисином;

64)знак„путниобјекат”(III-60),којиозначаваназивпутног
објектаодпосебногзначаја(тунел,мост,вијадуктисл.);

Изборсимболаназнакузависиодпутногобјектакојисеобе-
лежава.

65) знак„река” (III-61),којиозначаваназиврекепрекокоје
путпрелази;

66) знак „табла за означавање назива улица” (III-62), који
означаваназивулице;

ЗнакIII-62(таблазаозначавањеназиваулица)можеиматии
кућнебројевеблоканакојисеодноси.

67) знак „табла за усмеравање” (III-63), (III-63.1), (III-64) и
(III-64.1),којиозначаваместогдесенаилазинаоштрукривину;

68) знак „станицаполиције” (III-65), који означава близину
местаилиместонакомесеналазистаницаполиције;
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Назнакуилидопунскојтаблиможесеозначитисмеркретања
којимсеупућујенаместонакојесезнакодноси.

69)знак„контролабрзинекретања”(III-66)означавапочетак
деониценакојојсечестовршиконтролабрзинекретањавозила;

70)знак„брзинакојасепрепоручује”(III-67),којиозначава
путодноснодеопутанакомеседајепрепорукабрзиневозила(km-
/h)којајеозначенаназнаку;

71) знак „престанак брзине која се препоручује” (III-67.1),
који означава пут односно део пута на коме престаје препорука
брзиневозила(km/h)којајеозначенаназнаку;

72)знак„аутопут”(III-68),којиозначаваместоодаклепочи-
њеаутопут;

73)знак„завршетакаутопута”(III-68.1),којиозначаваместо
накомесезавршавааутопут;

74)знак„мотопут”(III-69),којиозначаваместоодаклепочи-
њемотопут;

75)знак„завршетакмотопута”(III-69.1),којиозначаваместо
накомесезавршавамотопут;

76) знак „наизменично укључивање возила” (III-70), који
означаваместогдесезбогзавршавањасаобраћајнетраке,сужења
коловозаисмањењабројасаобраћајнихтрака,возиланаизменич-
ноукључујууједнусаобраћајнутраку;

77)знак„саобраћајнатраказавозилајавногпревозапутни-
ка”(III-71),којаозначавасаобраћајнутракукоја јенамењенаса-
мозакретањевозилајавногпревозапутника.Акојесаобраћајна
траканамењенасамозакретањевозилајавногпревозапутникау
одређеномпериодуутокуданаузсаобраћајнизнаксепоставља
допунскатаблаIV-4;

78)знак„завршетаксаобраћајнетракезавозилајавногпре-
возапутника”(III-71.1),којиозначаваместонакомесезавршава
саобраћајнатраканамењенасамозакретањевозилајавногпрево-
запутника;

79) знак „саобраћајна трака за спора возила” (III-72), који
означавапочетаксаобраћајнетракекојомсеморајукретативози-
лакојасекрећубрзиноммањомодбрзинеозначененазнаку;

80)знак„завршетаксаобраћајнетракезаспоравозила”(III-
72.1),којиозначаваместонакомесезавршаватракакојомсемо-
рајукретативозилакојасекрећебрзиноммањомодбрзинеозна-
чененазнаку;



11.децембар2014. Број134 19
81) знак „место за заустављање возила” (III-73), означава

деопутанакомесевозилазаустављајуизнепредвидивихразло-
га,знак„местозазаустављањевозиласа,,SOS”телефоном”(III-
73.1), означавадеопутаопремљен ,,SOS”телефономнакоме се
возилазаустављајуизнепредвидивихразлога;

82) знак „начинкоришћењасаобраћајне траке” (III-74) који
означавадаодређенасаобраћајнатраканијенамењеназакретање
појединихврставозилачијијесимболприказанназнаку;

Бројсаобраћајнихтраканазнакуморадаодговараситуацији
натерену.

83)знак„предзнакзаотварањесаобраћајнетракенааутопу-
ту”(III-75)којиозначаваприближавањеместунааутопутугдесе
отварасаобраћајнатраказаспоравозилаилипосебнунамену;

84)знак„отварањесаобраћајнетракенааутопуту”(III-75.1)
којиозначаваместонааутопутугдесеотварасаобраћајнатраказа
споравозилаилипосебнунамену;

85)знак„предзнакзазатварањесаобраћајнетракенааутопу-
ту”(III-76)којиозначаваприближавањеместунааутопутугдесе
затварасаобраћајнатраказаспоравозила;

86)знак„затварањесаобраћајнетракенааутопуту”(III-76.1)
којиозначаваместонааутопутугдесезатварасаобраћајнатрака
заспоравозила;

87)знак„предзнакзазатварањезауставнетракенааутопуту”
(III-77)којиозначаваприближавањеместунааутопутугдесеза-
тваразауставнатраказбогсужењапопречногпрофилапута;

88) знак „затварање зауставне траке на аутопуту” (III-77.1)
којиозначаваместонааутопутугдесезатваразауставнатракана
аутопутузбогсужењапопречногпрофила;

89)знак„предзнакзаспајањедвааутопута”(III-78)означава
приближавањеместунакомесеаутопутспајасадругимаутопутем;

Бројиположајстрелицаназнакуморадаодговараситуацији
натерену.

90)знак„спајањедвааутопута”(III-78.1)означаваместона
комесеаутопутспајасадругимаутопутем;

Бројиположајстрелицаназнакуморадаодговараситуацији
натерену.

91) знак „предзнак за затварање саобраћајне траке” (III-79)
означаваудаљеностдоместанакомесезатвараједнасаобраћајна
трака;

Бројиположајстрелицаназнакуморадаодговараситуацији
натерену.

92) знак „затварање саобраћајне траке” (III-79.1) означава
местогдепочињезатварањеједнесаобраћајнетракенамењенеза
кретањеуистомсмеру;
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Бројиположајстрелицаназнакуморадаодговараситуацији
натерену.

93) знак „предзнак запреусмеравање саобраћајанапуту са
физичкираздвојенимколовозима”(III-80)означаваблизинуместа
где се двосмерни саобраћај сафизички раздвојеним коловозним
тракамапреусмераванадеопутанакомесуколовознетракеодво-
јенесамоознакаманаколовозу;

Бројиположајстрелицаназнакуморадаодговараситуацији
натерену.

94) знак „знак за преусмеравање саобраћаја на путу сафи-
зички раздвојеним коловозима” (III-80.1) означава место где се
двосмернисаобраћајсафизичкираздвојенимколовознимтракама
преусмераванадеопутанакомесуколовознетракеодвојенесамо
ознакаманаколовозу;

Бројиположајстрелицаназнакуморадаодговараситуацији
натерену.

95) знак „предзнак за отварање саобраћајне траке” (III-81)
означаваудаљеностдоместанакомесеотварасаобраћајнатрака;

Бројиположајстрелицаназнакуморадаодговараситуацији
натерену.

96)знак„отварањесаобраћајнетраке”(III-81.1)означаваме-
стогдепочињеотварањесаобраћајнетракенамењенезакретање
возилауистомсмеру;

Бројиположајстрелицаназнакуморадаодговараситуацији
натерену.

97) знак„табла заозначавањеизлаза сабројемпетље” (III-
82),којиозначаваместоизласкасааутопутаибројизлазнепетље
изнак„таблазаозначавањеизлаза”(III-82.1),којиозначаваместо
изласкасааутопута;

98)знак„излазсааутопута”(III-83),којиозначаваудаљеност
допочеткасаобраћајнетракезаизлазсааутопута;

99)знакови„таблазаозначавањеврхаразделногострва”(III-
84)и(III-84.1),постављајусенаврхуразделногострваиупозора-
вајувозачеданаилазенаразделноострво;

Таблаиманаизменичноцрнаижутапоља.Наистом стубу
носачуизнадтабле(III-84)можесепоставитиједанодзнаковаII-
45илиII-45.1,аизнадтабле(III-84.1)семожепоставитизнакII-
45.3.

100)знак„опаснадеоницапута”(III-85),којиозначаванаи-
лазакнапосебноопаснудеоницупута;

Назнакусеисписујетекст,,ОПАСНОСТ”илитекст,,ПАЗИ
ДЕЦА”инајвишедвасаобраћајназнакаизгрупезнаковаопасно-
сти која одређују природу опасности. Знак се увек поставља са
обестранепутаусмерукретања.

101) знак „погрешан смер” (III-86) означава последње упо-
зорењевозачудасеналазинаделупутакојијенамењенкретању
возилаусупротномсмеру;

102)знакови„удаљеностизлазауслучајуопасности”(III-87)
и(III-87.1)којиозначавајусмерукомесеналазиизлаззаслучај
опасностииудаљеностдоњега;

103)знакови„излазуслучајуопасности”(III-88)и(III-88.1)
којиозначавајуизлаззапешакеуслучајуопасности;
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104)знак„магланапуту”(III-89),(III-89.1),(III-89.2),означа-
вапочетакдеоницепутасапојавоммаглеидајепрепорукевозачу
давозибезбедномбрзиномудатимусловима;

Постављањеовогзнаканапуту,обавезнопратиозначавање
тачаканапуту.

105)знак„одмориште”(III-90),којиозначаванаилазакнаод-
мориштенапутучијисесадржајозначавапиктограмима;

106) знак „излазак на одмориште” (III-90.1), који означава
местоизласкасапутадоодморишта.Назнаку,уколикојепотреб-
но,можедасеупишеудаљеностдоследећегтаквогобјекта;

107) знак „наплата путарине” (III-91) означава наилазак на
објекатзанаплатупутарине;

Назнакусеможеуписатитекст„путарина”највишенатри
странајезика,акосепостављапоредпута.

108) знак „електронска наплата путарине” (III-92) означава
саобраћајнутракунамењенузакретањевозилаукојојсенаплата
путариневршиелектронскимпутем;

109)знак„наилазакнаместонаплатепутарине”(III-93)озна-
чаваблизинуместагдесенаплатапутариневршииелектронским
путемиручно;

110)знак„ограничењенајвећедозвољенебрзиненапутеви-
мауРепублициСрбији”(III-94),којиозначаваопштеограничење
највећедозвољенебрзинекретањавозилапрематипупутаиоба-
везиупотребесветаланатериторијиРепубликеСрбије;

111)знак„бројмеђународногпута”(III-95)означавабројме-
ђународног пута, знак „број аутопута” (III-96) означава број др-
жавногпутаIAредаизнак„бројпута”(III-97)означавабројоста-
лихдржавнихпутева;

112) знак „километражапута” (III-98) означава стационажу
путаизнак„бројпута,бројдеоницепутаикилометража”(III-99),
означавабројпута,бројдеоницеистационажупута;

113) знак „снимање саобраћаја” (III-100) означаваместо на
деониципутаодкојегпочињеснимањесаобраћајатехничкимуре-
ђајимакојисуфиксни(непокретни)напуту;

114)знак„завршетакснимањасаобраћаја”(III-100.1)означа-
ваместонапутуодкојегпрестајеснимањесаобраћајатехничким
уређајимакојисуфиксни(непокретни)напуту;

1.3.2.Зна ко ви оба ве ште ња  за во ђе ње с а о бра ћа ј а

Члан27.
Знаковиобавештењазавођењесаобраћајасу:
115)знак„раскрсница”(III-201)и„кружнараскрсница”(III-

202),којиозначавајумеђусобниположајиправцепутеваиназиве
местадокојихводепутевикојисеукрштају;
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Назнаковимаможебитиуписанаудаљеностдораскрснице
накојусезнакодноси,исподдолазећестрелице.

116) знак „престројавање возила” (III-203), који означава
претходнообавештењевозачурадипрестројавањанараскрсници
напутевимасавишесаобраћајнихтрака;

117)знак„престројавањевозиласаназивиманасељенихме-
ста” (III-204), који означава претходно обавештење возачу ради
престројавањанараскрсницинапутевимасавишесаобраћајних
трака;

СимболиназнакуIII-204требадаодговарајустварномста-
њубројасаобраћајнихтракаиначинупрестројавањанањима.На
знакуморајубитиисписаниназивиодредишта.

118)знак„стреластипутоказ”(III-205),којиозначаваправац
путадоодредиштаиликарактеристичногобјекта;

119) знак „путоказна табла” (III-206), који означава правац
путадоодредиштаисписаногназнаку;

120)знак„називпетље”(III-207)и(III-207.1),којиобавешта-
ваоназивупетљенакојусенаилази;

ЗнакIII-207постављасенаукрштањуаутопутасапутемни-
жегранга,азнакIII-207.1постављасенаукрштањудвааутопута.

121) знак „претпутоказна табла за излаз” (III-208), који на
аутопутуираскрсницамаувишенивоаозначаваположајпутних
правацадонасељенихместаисписанихнањему;

122)знак„претпутоказнатаблазараздвајањедвааутопута”
(III-209),којинараскрсницамаувишенивоанааутопутуозначава
положајправацадвааутопута;

123)знак„претпутоказзаизлаз”(III-210),којинааутопутуи
путусараскрсницамаувишенивоаозначаваправацкретањадо
насељенихместаисписанихназнаку;

124)знак„претпутоказзараздвајањедвааутопута”(III-211),
којинараскрсницамаувишенивоанааутопутуозначаваположај
правацадвааутопута;

125)знак„путоказзаизлаз”(III-212),(III-213)и(III-214),ко-
јинааутопутуипутусараскрсницамаувишенивоаозначавапра-
вацкретањадонасељенихместаисписанихназнаковима;

ЗнаковиIII-212иIII-213постављајусеизнадколовоза,азнак
III-214набанкини.

126) знак „путоказ за престројавање за кретање до одређе-
ногместа”(III-215),(III-216)и(III-217)којиобавештававозачео
коришћењусаобраћајнетракезакретањедонасељеногместаис-
писаногназнаку;
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127) знак „потврдаправца” (III-218), који означавапотврду

правцакретањапослепроласкараскрснице;

Члан28.
Знаковимаобавештењазавођењесаобраћајаучеснициусао-

браћајусеобавештавајуосмеровимакретањаодносносмеровима
кретањапосаобраћајнимтракамадоодређенихместа.

Члан29.
Знаковима обавештења за вођење саобраћаја учесницима у

саобраћајудајусе:
1)претходнаобавештењаосмерукретања(првистепеноба-

вештења);
2)обавештењаопрестројавању(другистепенобавештења);
3)обавештењаоскретању(трећистепенобавештења);
4)обавештењаопотврдисмеракретања(четвртистепеноба-

вештења).
Бројиначинобавештењакојиседајуучесницимаусаобра-

ћајузависиодкатегоријепута.

Члан30.
Нааутопутевима,учесницимаусаобраћајудајусесвистепе-

ниобавештењаизчлана29.овогправилника.
На путевима ван насеља, учесницима у саобраћају дају се

најмањепрвиитрећистепенобавештењаизчлана29.овогпра-
вилника.

Напутевимаунасељу,учесницимаусаобраћајудајусенај-
мањетрећистепенобавештењаизчлана29.овогправилника.

Члан31.
Висинаслованазнаковимаобавештењазавођењесаобраћаја

морабитиускладусаодговрајућимсрпскимстандардима.

Члан32.
На знаковима обавештења за вођење саобраћаја користе се

одредиштакојесеналазенатериторијиРепубликеСрбије,каои
одредиштаизсуседнихдржавадокојихпутводи.

Члан33.
Назнаковимаобавештењазавођењесаобраћајаможедасе

упишебројпута,бројаутопутаибројмеђународногпута.
Аконијемогућедабројпутабудеуписанназнаку,можеда

седодаизванзнакакаосамосталанзнак,ито:изнадзнаказаодре-
диштеусмеруправо,односносаонестранезнакаувисининатпи-
са,заодредиштенакојеупућује.

Члан34.
Назнаковимаобавештењазавођењесаобраћајанааутопуту

имотопутумогусеуписиватисимболиза:аеродром,железничку
илиаутобускустаницу,робнитерминал.

Назнаковимаобавештењазавођењесаобраћајанааутопуту
имотопутунеможесеуписиватиудаљеностдоодредишта,осим
назнаку„потврдаправца”(III-218).

Члан35.
Бојаосновезнаковазавођењесаобраћајаје:
1)зеленебојезазнаковенааутопуту;
2)плавебојезазнаковенамотопуту;
3)жутебојезазнаковенаосталимпутевима;
4) белебоје за знакове чије је одредиштеодређениобјекат,

садржајилидеонасеља.

1.3.3.Зна ко ви оба ве ште ња  за обе ле жа ва ње пре пре ка
на пу ту и ме ст а на коме с е из воде ра до ви на пу ту

Члан36.
Знаковиобавештењазаобележавањепрепреканапутуиме-

станакомесеизводерадовинапутусу:
128)знак„предзнакзаобилазак”(III-301),којиозначавасмер

итокпреусмереногсаобраћајакадајезбоградованапуту,привре-
менихпрепрекаилиоштећењаколовозапутзатворен.Коддужег
преусмеравањадоњидеознакаможедасадржинатпис„ОБИЛА-
ЗАК”идужинуизраженуукилометрима;

129)знакови„обилазак”закретањелевоилидесно(III-302)
изакретањеправо(III-302.1)којислужезаусмеравањевозилана
обилазнипут;

Назнакусеуслучајупреусмеравањамеђународнихсаобра-
ћајнихтоковаможеисподћириличногнатписаисписатиинатпис
,,BYPASS”.

130)знак„предзнакзанепосреднорегулисањесаобраћајана
местунакомесеизводерадови”(III-303),којивозачеобавештава
облизиниместанакомеје,збоградованапуту,привременихпре-
прекаилиоштећењаколовоза,уведенонаизменичнопропуштање
возила,којенепосреднорегулишуовлашћеналица;

131)знак„близинаместаскретањасаобраћајаизједнеколо-
вознетракеудругу”(III-304),којиозначаваблизинуместагдесе
врши скретање саобраћајних трака, при чему број саобраћајних
тракаостајеисти;

Положајибројстрелицаназнакуморадаодговарастањуна
терену.

132)знак„местоскретањасаобраћајаизједнеколовознетра-
кеудругу”(III-304.1),којиозначаваместогдесевршискретање
саобраћајнихтрака,причемубројсаобраћајнихтракаостајеисти;

Положајибројстрелицаназнакуморадаодговарастањуна
терену.

133) знак „предзнак девијација на путу” (III-305) означава
приближавањеместунакомепостојидевијацијапута;
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Положајибројстрелицаназнакуморадаодговарастањуна
терену.

134)знак,,девијацијанапуту”(III-305.1)којиозначаваместо
девијацијанапуту;

Положајибројстрелицаназнакуморадаодговарастањуна
терену.

Члан37.
Заобележавањепрепреканапутуиместанакојимасеизводера-

довинапуту(удаљемтексту:зонарадова)могусекориститисаосно-
вомзнакажутебоје,знаковиопасностиизнаковиизричитихнаредби.

Изузетноодстава1.овогачланаодступајуследећизнакови
изричитихнаредби: II-2, II-4, II-34, II-35, II-36, II-37, II-43, II-44,
II-45иII-46.

Узонирадовасемогукориститиследећизнаковиобавеште-
ња:III-1,III-5,III-10иIII-30.

Узонирадовасемогукориститисаосновомжутебојеисим-
болимацрнебојеследећизнаковиобавештења: III-17, III-74, III-
79,III-79.1,III-80,III-80.1,III-81иIII-81.1.

1.3.4.Зна ко ви оба ве ште ња ко ји  с е од но с е 
на  ту ри стич ку сиг на ли за ци ју

Члан38.
Туристичка сигнализација се користи за обавештавање и

упућивање корисника до културних, историјских, природних и
другихтуристичкиходредишта.

Симболиназнаковиматуристичкесигнализацијесуцрнебо-
јенабелојосновиинемогубитиуформифотографије.

Члан39.
Знаковиобавештењакојисеодносенатуристичкусигнали-

зацијусу:
1) знак „туристичка информациона табла” (III-401) који се

користизаобавештавањеокултурним,историјским,природними
другимтуристичкимодредиштима;

2) знак„туристичкистреластипутоказ” (III-402)и„туристи-
чкапутоказнатабла”(III-402.1)којисекористезаусмеравањепрема
културним,историјским,природнимитуристичкимодредиштима;

3) знак „туристичка табла за означавање туристичког одре-
дишта”(III-403)којисекористизаозначавањекултурног,историј-
ског,природногидругогтуристичкогодредишта;

4) знак „туристичкатабла заизраздобродошлице” (III-404)
којисекористизаозначавањетериториједржаве,покрајине,окру-
га,градаилиопштине;

На знаку се за напуштање територије државе, покрајине,
округа,градаилиопштинеможеисписатиуместотекстадобродо-
шли,текстдовиђења.

5)знак,,путоказзајавнеобјекте”(III-405)којисекористиза
усмеравањепрема значајним јавнимобјектима, спортско-рекреа-
ционим центрима и сличним туристичким одредиштима у насе-
љенимместима;

Члан40.
Туристичкасигнализацијасенепостављанааутопутевимаи

мотопутевима.
Изузетноодстава1.овогчланамогусеобележити:културна,

историјска,природнаилидругатуристичкаодредиштаодизузет-
ногзначајазаразвојтуризмауРепублициСрбији.

Знаковиобавештења –општекарактеристике

Члан41.
Знакови обавештења имају облик квадрата, правоугаоника

иликруга.
Изузетноодстава1.овогчланаодступазнак,,стреластипу-

токаз”(III-205),знак„обилазак”(III-302)изнак„туристичкистре-
ластипутоказ”(III-402).

Члан42.
Основазнаковаобавештењаје:
1)плавеилизеленебојесасимболимаинатписимабелеили

црнебоје;
2)жутебојесасимболимаинатписимацрнебоје;
3)белебојесасимболимаинатписимацрнебоје;
4)браонбојесанатписимабелебојеисимболимацрнебоје

набелојосновизазнаковетуристичкесигнализацијезатуристич-
каодредиштаодизузетногзначаја.

Изузетноододредбестава1.овогчлана:
1)знакIII-23(називнасељеногместа),знакIII-23.1(заврше-

такнасељеногместа),знакIII-201(раскрсница),знакIII-202(кру-
жнараскрсница),знакIII-204(престројавањевозиласаназивима
насељених места), знак III-208 (претпутоказна табла за излаз),
знак III-215, III-216, III-217 (путоказ за престројавање за крета-
њедоодређеногместа)изнакIII-218(потврдаправца)имајубоју
основезнакапремакатегоријипутанакојемсепостављају;

2)знакIII-95(бројмеђународногпута),знакIII-96(бројауто-
пута),знакIII-97(бројпута),знакIII-205(стреластипутоказ),знак
III-206(путоказнатабла),знакIII-210(претпутоказзаизлаз),знак
III-212,III-213иIII-214(путоказзаизлаз),имајубојуосновезнака
премакатегоријипутанакојемсеодредиштеналази;

3)знакIII-25(зоназабранепаркирања),знакIII-26(пешачка
зона),знакIII-27(зона30)изнакIII-28(зонашколе)имајуодгова-
рајућизнакуцртаннаоснови;

4) знакови III-25.1 (завршетак зоне забране паркирања),
III-26.1 (завршетак пешачке зоне), III-27.1 (завршетак зоне 30),
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III-28.1 (завршетак зонешколе), имају уцртан одговарајући знак
којијецрно-белебојеикосецртецрнебоје.

5)знаковиIII-15(престанакнајмањедозвољенебрзине),III-
18 (престанакобавезеношењаланацазаснег), III-19 (завршетак
бициклистичкестазе),III-20(завршетакпешачкестазе);III-21(за-
вршетакспојенебициклистичкеипешачкестазе),III-22(заврше-
такстазезајахаче),III-23.1(завршетакнасељеногместа),III-24.1
(завршетак насеља), III-29.1 (завршетак зоне успореног саобра-
ћаја),III-67.1(престанакбрзинекојасепрепоручује),III-68.1(за-
вршетакаутопута),III-69.1(завршетакмотопута)иIII-71.1(завр-
шетаксаобраћајнетракезавозилајавногпревозапутника)имају
косутракуцрвенебоје;

6) знакови III-3.1 (завршетак пута са првенством пролаза),
III-12 (престанак забране претицања за моторна возила), III-13
(престанакзабранепретицањазатеретнавозила), III-14 (преста-
накограничењабрзине),III-16(престанакзабранедавањазвучних
знакова), III-17 (престанак свих забрана), III-25.1 (завршетак зо-
незабранепаркирања),III-26.1(завршетакпешачкезоне),III-27.1
(завршетакзоне30)иIII-28.1(завршетакзонешколе)имајукосе
цртецрнебоје;

7) знак III-1 (првенство пролаза у односу на возила из су-
протногсмера)имасимболдвестрелице,мањастрелицајецрвене
боје,авећабелебоје;

8) знак III-3 (пут са првенствомпролаза) и знак III-3.1 (за-
вршетак пута са првенством пролаза) имају унутрашњи квадрат
жуте боје, а појас између унутрашњег квадрата и спољнеивице
знакабелебоје;

9) знак III-9 (слепи пут) има правоугаоник црвене боје на
крајукракакојиприказујеслепипут;

10)знакIII-11(близинашколе)имаосновузнакажуто-зеле-
небојесафлуоросцентнимсвојством,асимболиоквирзнакасу
црнебоје;

11) знак III-35 (станица за прву помоћ) има симбол црвене
боје;

12)знакIII-56(областводозахвата)имасимболцистернецр-
венебоје,осовинасаточковимајецрнебоје,адветаласастелини-
јесуплавебоје;

13)на знаку III-57 (проходностпута) ако јепролазотворен
поље1језеленебојеииманатпис,,отворен”,аакојепролазза-
творенпоље1јецрвенебојеииманатпис,,затворен”.Поља2и3
имајуосновубелебоје.Натписинапољу1субелебоје,анапољу
2и3црнебоје.симболинапољу3суцрнебоје;

14) на знаковима III-71 (саобраћајна трака за возила јавног
превозапутника)иIII-71.1(завршетаксаобраћајнетракезавозила
јавногпревозапутника)испрекиданалинијахоризонталнесигна-
лизацијекојајеузсаобраћајнутракукојомсаобраћајувозилајав-
ногпревозапутникајежутебоје;

15)назнакуIII-73.1(местозазаустављањевозиласаSOSте-
лефоном)правоугаоникукојијеуписаннатпис,,SOS”белимсло-
вимајецрвенебоје;

16) знак III-74 (начин коришћења саобраћајне траке) има
основузнаказеленебојекадасепостављанааутопутуиплавебо-
јекадасепостављанасвимосталимпутевимаисадржииуцртан
знак;

17)знаковиIII-75(предзнакзаотварањесаобраћајнетракена
аутопуту)иIII-75.1(отварањесаобраћајнетракенааутопуту)могу
иматиуметнутсимболзапосебнунаменусаобраћајнетраке;

18)знакIII-82(таблазаозначавањеизлазасааутопута)изнак
III-82.1(таблазаозначавањеизлаза)увекимајуосновуплавебоје;

19)знакIII-85(опаснадеоницапута)имаосновузнакафлу-
оросцентнежуто зелене боје са натписомцрне боје и уписаним
знаковимаопасности;

20) знак III-86 (погрешан смер) има основу знака флуоро-
сцентнежутозеленебојесанатписомисимболомцрнебојеиупи-
санимзнаком(II-4);

21)знаковиIII-89,III-89.1иIII-89.2(магланапуту)имаосно-
ву знакасивебоје са симболимабелебојеиуметнутимфлуоро-
сцентнимпољемжутебоје;

22)знакIII-90(одмориште)изнакIII-90.1(излазакнаодмо-
риште)имајуосновуплавебојесанатписимабелебојеисимболи-
мацрнебојенабелојуметнутојоснови;

23) знак III-92 (електронска наплата путарине) има основу
знакабелебојеисимболчијајеосноважутебојеанатпис„ENP”
плавебоје;

24) знак III-93 (наилазак на место наплате путарине) има
основузнакабелебоје,уметнутапољауобликуправоугаоникако-
јасужутебоје,накојимасуприказанисимболи„ENP”плавебоје
исилуетачовекацрнебоје.Натписисуцрнебоје;

25)знакIII-94(ограничењенајвећедозвољенебрзиненапу-
тевимауРепублициСрбији)имауцртанеодговарајућезнаковена
основиплавебојеиуметнутимпољимабелебоје;

26)знакIII-99(бројпута,бројдеоницепутаикилометража)
имаосновубелебоје,натписецрнебојеиуметнутједанодзнако-
ваIII-95(бројмеђународногпута),III-96(бројаутопута)илиIII-97
(бројпута)уодговарајућојбоји;

27)знаковиIII-201(раскрсница)иIII-202(кружнараскрсни-
ца),налинијиправаца,могуиматиуцртанесаобраћајнезнакове;

28)знаковиIII-74(начинкоришћењасаобраћајнетраке)иIII-301
(предзнакзаобилазак),могуиматиуцртанесаобраћајнезнакове.

Члан43.
Пречниккругазнаковаобавештењаизноси:
1)90cmнааутопутуимотопуту;
2)60cmнаосталимдржавнимпутевимаIиIIреда,општин-

скимпутевимаиглавнимградскимсаобраћајницама;
3)40cmнаосталимсаобраћајницамаунасељу;
4)30cmакосеупотребљавајукаоуметнутизнакови,а40cm

каоуметнутизнаковинааутопутуимотопуту.
Страницаквадратазнаковаобавештењаизноси:
1)90cmнааутопутевимаимотопутевима;
2)60cmнаосталимдржавнимпутевимаIиIIреда,општин-

скимпутевимаиглавнимградскимсаобраћајницама;
3)40cmнаосталимсаобраћајницамаунасељу;
4)30cmакосеупотребљавајукаоуметнутизнакови,а40cm

каоуметнутизнаковинааутопутуимотопуту.
Димензијaправоугаониказнаковаобавештењаизноси:
1)90cmx135cmнааутопутуимотопуту;
2)60cmx90cmнаосталимдржавнимпутевимаIиIIреда,

општинскимпутевимаиглавнимградскимсаобраћајницамаина
главнимсаобраћајницамаунасељу;

3)40cmx60cmнаосталимсаобраћајницамаунасељу;
4)40cmx60cmакосеупотребљавајукаоуметнутизнакови.
Изузетноодстава2.овогачланаодступајудимензијезнака:
1)III-3(путсапрвенствомпролаза)иIII-3.1(завршетакпута

сапрвенствомпролаза)иизноси60cm;
2)III-5(означенипешачкипрелаз),III-6иIII-7иизноси60cm;
3)III-11(близинашколе)иизноси90cm;
4)III-63,III-64(таблазаусмеравање)иизноси50cm(75cm);
5)III-82.1(таблазаозначавањеизлаза)иизноси120cm;
6)III-92(електронсканаплатапутарине)иизноси250cmx

250cm.
Изузетноодстава3.овогчланаодступајудимензијезнака:
1)III-2.1(путсаједносмернимсаобраћајем)иизноси100cm

x35cm;
2)III-63.1,III-64.1(таблазаусмеравање)иизносе150cmx

50cm(225cmx75cm);
3)III-75(предзнакзаотварањесаобраћајнетракенааутопу-

ту),III-76(предзнакзазатварањесаобраћајнетракенааутопуту),
III-77(предзанкзазатварањезауставнетракенааутопуту)иизно-
си250cmx290cm;

4)III-75.1(отварањесаобраћајнетракенааутопуту),III-76.1
(затварањесаобраћајнетракенааутопуту),III-77.1(затварањезау-
ставнетракенааутопуту)иизноси250cmx230cm;

5)III-78(предзанакзаспајањедвааутопута)иизноси160cm
x230cm;

6)III-78.1(спајањедвааутопута)иизноси160cmx190cm;
7) III-82 (табла за означавањеизлаза са аутопута) и износи

120cmx180cm;
8)III-83(излазсааутопутаилимотопута)иизноси65cmx

150cm;
9)III-84(таблазаозначавањеврхаразделногострва)иизно-

си30cmx100cm;
10)III-84.1(таблазаозначавањеврхаразделногострва)ииз-

носи60cmx120cm;
11)III-85(опаснадеоницапута)иизноси:саједнимзнаком

120cmx140cm,саједнимзнакомипољемзауписивањедужине
деоницепута120cmx180cmисадвазнака120cmx230cm;

12)III-86(погрешансмер)иизноси150cmx350cm;
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13)III-89(магланапуту)иизноси250cmx350cm;
14)III-89.1,III-89.2(магланапуту)иизноси200cmx350cm;
15)III-94(ограничењенајвећедозвољенебрзиненапутеви-

мауРепублициСрбији)иизноси200cmx280cm;
16)III-98(километражапута)иизноси35cmx30cm(45cm

x40cm);
17)III-99(бројпута,бројдеоницепутаикилометража)ииз-

носи45cmx35cm.

1.4. До пун ске та бле

Члан44.
Уззнаковеопасности,знаковеизричитихнаредбиизнакове

обавештењамогубитипостављенедопунскетабле.

Члан45.
Допунскетаблесу:
1)допунскатабла(IV-1),којаозначаваудаљеностизмеђузна-

каузкојијепостављенадопунскатаблаипочеткаделапутаодно-
сноместанакојесезнакодноси;

2)допунскатабла (IV-2),којаозначавадужинуделапутана
комепретиопасностозначеназнакомодноснонакомесепримењу-
јеизричитазабрана,обавезаодносноограничењеозначенознаком;

3)допунскатабла(IV-3),којаозначаваудаљеностизмеђузна-
каузкојијепостављенадопунскатаблаиобјекта,теренаилидела
путанакојисезнакодноси;

4)допунскатабла(IV-4),којаозначававремезакојеизричита
забрана,обавеза,односноограничењеважи,аконеважинепрекидно;

5)допунскатабла(IV-5),којаречимаближеодређујезначење
знака, односнодаје додатнаобавештењао врстииначинукори-
шћењазнака;

6)допунскатабла(IV-6),којасимболомвозилаближеодре-
ђујезначењезнакаузкојисеистиче.Уколикосенадопунскојта-
блиналазисимболтеретногвозила,натаблисеможеуписатии
највећадозвољенамасакојасеодносинатеретновозило;

7)допунскатабла(IV-7),којаозначаваблизинуделапутаод-
носноместанакомепостојиопасностодклизавогколовозазбог
настанкаполедицеилиснеганапуту;

8) допунске табле (IV-8), (IV-8.1), (lV-8.2), (lV-8.3), (lV-8.4),
(IV-8.5), које означавају примену забранепаркирањаили зауста-
вљањавозиладознака,одзнака,односносједнеилидругестране
знака;

9)допунскатабла(IV-9),којаозначавaудаљеностместапар-
киралишта,гаражаиобјектанапуту,одговарајућимсимболоми
стрелицом;

Симболииудаљеностуметриманадопунскојтаблиодгова-
рајуситуацијинатерену.

10)допунскетабле(IV-10),(IV-11),(IV-12),означавајуначин
паркирањанатротоарукојесерегулишезнаком„паркиралиште”
(III-30),ито: (IV-10)паркирањенатротоаруподугломуодносу
наподужнуосуколовоза,(IV-11)паркирањенатротоарупаралел-
но саподужномосомколовозаи (IV-12)паркирањена тротоару
управнонаподужнуосуколовоза;

11)допунскетабле (IV-13), (IV-14)и (IV-15),означавајуна-
чинпаркирањакадасеоноизводиделомнатротоаруаделомна
коловозу,којесерегулишезнакомIII-32,ито:IV-13паркирањена
тротоаруиколовозуподугломуодносунаподужнуосуколовоза,
IV-14паркирањенатротоаруиколовозупаралелносаподужном
осомколовозаиIV-15паркирањенатротоаруиколовозууправно
наподужнуосуколовоза,

12)допунскетабле(IV-16),(IV-17),(IV-18),означавајуначин
паркирањанаколовозукојисерегулишезнаком„паркиралиште”
(III-30)ито: (IV-16)паркирањенаколовозуподуглом,уодносу
наподужнуосуколовоза,(IV-17)паркирањенаколовозупаралел-
но саподужномосомколовозаи (IV-18) паркирањена коловозу
управнонаподужнуосуколовоза;
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13) допунске табле (IV-20) и (IV-20.1), означавају временске

условеукојимаважизнакомозначенаопасностилиизричитанаред-
ба,ито:(IV-20)кадападакишаи(IV-20.1)кадајенаколовозуснег;

14)допунскатабла(IV-21),којаозначавадајепаркиралиште,
односнопаркингместорезервисанозавозилалицасаинвалидите-
томипостављасеуззнак„паркиралиште”(III-30)изнак„паркинг
гаража”(III-31);

15)допунскатабла(IV-22),којаозначававрстуоштећењана
коловозуидужинупутанакојусеодноси;

16) допунска табла (IV-23), која означава пружање пута са
првенствомпролаза;

Положајсимболаназнаку(IV-23)морадаодговараконкрет-
номположајупутасапрвенствомпролазауодносунаспоредни
путипостављасеуззнакове(II-1),(II-2)и(III-3).

17)допунскатабла(IV-24),којаозначаваизвођењеознакана
коловозу;

18) допунска табла (IV-25), која означава двосмерностбиц-
иклистичкестазе;

До пун ске  т а бле  – оп ште ка рак те ри сти ке

Члан46.
Допунска табла мора да има иста својства у погледу боје

основе и ретрорефлексије, као и знак уз који се допунска табла
поставља,абојанатписаисимболанадопунскојтаблиморабити
истакаоибојанатписаисимболаназнакуузкојиседопунската-
блапоставља.

Изузетноодстава1.овогачланадопунскатабла(IV-5)којада-
једодатнаобавештењаоврстииначинукоришћењавременскезоне
паркирањанеморабитиистебојекаознакузкојисепоставља.

Члан47.
Ширинадопунскетаблепостављенеуззнакнесмебитиве-

ћаодширинезнакаузкојиседопунскатаблапоставља.Ширина
допунскетаблепостављенеуззнакобликакруганесмебитивећа
одпречникакруга.

Висинадопунскетабленесмедаизносивишеодполовине
њенедужине,осимкоддопунскихтабли:IV-5,IV-6,IV-8.3,IV-8.4,
IV-8.5иIV-23.

1.5. Ма те ри ја ли за из ра ду са о бра ћај них зна ко ва

Члан48.
Употребаретрорефлектујућихматеријалазаизрадулицасао-

браћајногзнаказависиодкатегоријепута,ито:
1)нааутопутуимотопуту,одматеријалакласе3;
2) на осталим државним, општинским путевима и главним

градскимсаобраћајницама,одматеријалакласе2;
3)наулицама,одматеријалакласе1.
Употребаретрорефлектујућихматеријалазаизрадулицасао-

браћајногзнакаузонирадовазависиодкатегоријепута,ито:
1)нааутопутуимотопуту,одматеријалакласе3;
2)наосталимпутевима,одматеријалакласе2.
Изузетноодстава1.овогчлана:
1)нааутопутуимотопуту,одматеријалакласе2сеизрађују

знаковиузобјектенапуту:III-58,III-59,III-60,III-61,III-90,III-90.1;
2)наосталимпутевимаосимнаулицама,одматеријалакла-

се3израђујусезнакови:I-32,I-33,I-34,I-34.1,I-35,II-1,II-2,III-5,
III-6,III-7;

3)наулицамаодматеријалакласе2израђујусезнакови:I-32,
I-33,I-34,I-34.1,I-35,II-1,II-2,III-5,III-6,III-7;

4)одматеријалакласе3.сеувекизрађујузнакови:III-11,III-
28,III-85,III-86,III-89,III-89.1,III-89.2.

Изузетноодстава2.овогчланазнаковиузонирадоваизра-
ђујусеодматеријалакласе1,самоуколикорадовизапочнуизавр-
шесеутокуједногдана,завремедневневидљивости.

Знаковитуристичкесигнализацијеизрађујусеодматеријала
класе2нааутопутуимотопуту,аодматеријалакласе1наоста-
лимпутевима.

Ради повећања уочљивости саобраћајни знакови могу бити
израђенинафлуоросцентнојподлозиодретрорефлектујућегмате-
ријалакласе3:

1)жутебојеузонирадованапуту;
2)жуто-зеленебојезазнаковенаместимагдејепотребнода

сеистакнезначајинформацијеназнакуилиакојеуочљивостта-
квихзнаковаумањена.

1.6. Зна ко ви са из мен љи вим са др жа јем по ру ка

Члан49.
Знаковисаизменљивимсадржајемпорукаморајуусвемуда

имајуизгледисадржајзнаковапрописаниховимправилникоми
имајуистозначење.

Уколикозбогтехнологијеизвођењанијемогућеизвестипро-
писанубојуупотребљавасе:

 –уместобојеосновезнакабелеиплавекористисецрнабоја
безрефлексије;

 –уместоцрнихибелихсимболакористисебелиилижути
симболи;

 –уместоцрнебојеоквиракористисебелаилижутабоја.
Информацијакојасеприказујеназнаковимасаизменљивим

садржајемпорукаможедасесастојиодтекстаисимбола.
Знаковисаизменљивимсадржајемпорукаморајубитиизве-

денипремаважећемсрпскомстандардуSRPSEN12966.

2.Ознакенапуту

Члан50.
Ознакенапутусу:
1)уздужнеознаке;
2)попречнеознаке;
3)осталеознаке.

Члан51.
Ознакенапутусубелебоје.
Ознакенапутучине:линије,стрелице,натписиидругеознаке.
Изузетноодстава1.овогчланаознакенапутусужутебоје:
1)привременеознакекојесекористеузонирадованапуту;
2)ознакезаодвајањесаобраћајнихтраказакретањевозила

јавногградскогпревозапутника;
3)ознакезаодвајањесаобраћајнихтраказаелектронскуна-

платупутарине;
4)ознакекојимасеобележавајуместапосебненамене(пар-

кинг за особе са инвалидитетом, аутобуска стајалишта, забрана
паркирања,таксивозила,полиција,идр.).
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Члан52.
Ознакесеобележавајунапутусасавременимколовознимза-

стором.
Карактеристикематеријалазаизвођењеознаканапутууза-

висностиодврстепута,датесууПрилогу1,којијеодштампануз
овајправилникичинињеговсаставнидео.

Карактеристикематеријалазаизвођењепривременихознака
напутуузависностиодврстепута,датесууПрилогу1.

Ознаке за обележавање места за паркирање, као и остале
ознакенапаркиралиштимаиугаражамамогудасеобележавају
материјалимакојинемајуретрорефлектујућасвојства.

Ознакенапутумогудасеизводебојилима,топломихлад-
номпластиком,апликативнимтракама,клиновимаимаркерима.

Ознакенапутусеуклањајунаначинтакодасенеоштећује
пут.

Члан53.
Запривремене ознаке у зони радованапуту, примењују се

апликативнетракесапривременомтрајношћу.
Кодкоришћењаапликативнихтракаузонирадова,захтеване

карактеристикесудатеуПрилогу1.

Члан54.
Свакаознаканапутуморадазадржинајмање85%својепо-

вршиненакрајупериодаексплоатацијеинесмеиматимањевред-
ностисвихпараметараодпрописанихпараметарадатихуПрило-
гу1.

2.1. Уз ду жне озна ке на пу ту

Члан55.
Уздужнеознакенапутусу:
1)„разделнелиније”;
2)„ивичнелиније”.

2.1.1.Раз дел не ли ни ј е

Члан56.
Разделналинијараздвајаколовознаколовознетракеодносно

насаобраћајнетраке.
Разделналинијаможебити:неиспрекидана,испрекиданаили

комбинована.
Разделна испрекидана и неиспрекидана линија може бити:

обичнаилиудвојена.
Разделна неиспрекидана линија означава забрану преласка

прекотелинијеизабранукретањапотојлинији.
Разделна удвојена неиспрекидана линија означава забрану

преласкапрекотелинијеизабранукретањаполинији.

Разделнаудвојенанеиспрекиданалинијаизводисенаколо-
возимасадвосмернимсаобраћајем:

1)садвеивишесаобраћајнихтракапосмеру;
2)санепарнимбројемсаобраћајнихтракаакојеуобасмера

забрањенопретицањетакодасеприликомпретицањакористиса-
обраћајнатраканамењеназакретањеизсупротногсмера;

3)утунелимаинаприлазиматунелимаудужиниод150m
до250m;

4)акотозахтевајуусловибезбедностисаобраћајанапуту.
Разделнаиспрекиданалинијаизводисекао:краткаиспреки-

дана,обичнаиспрекиданаикаолинијаупозорења.
Разделнаобичнаиспрекиданалинијакористисезараздваја-

њеколовознетракенапутусаједномсаобраћајномтракомпосме-
руизараздвајањеколовознетракенасаобраћајнетраке.

Разделнакраткаиспрекиданалинијакористисе:
1)наприлазнимкрацимазаобележавањепосебнихсаобра-

ћајнихтраказалевоидесноскретањенараскрсници;

2)завођењевозилакрозраскрсницукаолинијаводиља;

3)надвосмернимбициклистичкимстазама.
Разделнаудвојенаиспрекидана линија користи се за обеле-

жавање саобраћајних трака са изменљивим смером кретања на
којимајесаобраћајрегулисануређајимазадавањесветлоснихса-
обраћајнихзнакова.

Разделнаудвојенакомбинованалинијаозначавазабранупре-
ласкапрекотелинијеиликретањапоњој,завозилакојасекрећу
коловозномтракомукојојјенеиспрекиданалинијаближадесној
ивициколовозаодиспрекидане.

Разделнаудвојенакомбинованалинијакористисезараздва-
јањеколовознихтраканаместимагдеусловипрегледностидопу-
штајупретицањесамоуједномсмеру.

Разделналинијаупозорења користисезанајављивањебли-
зиненеиспрекиданелиније.

2.1.2.Ивич не ли ни ј е

Члан57.
Ивичналинијасекористизаозначавањеивицеповршинеко-

ловоза.
Ивичналинијаможедабуденеиспрекиданаииспрекидана.
Ивичналинијаможедабудеобичнаиширока.

Ивична испрекиданаширока линија користи се као ивична
линијазаиздвајањенишеилидругихповршинаизванколовоза.

Ивичнаиспрекиданаширока линија користи се као раздел-
налинијакодуливањаодносноизливањасаобраћајнихтокована
аутопутуимотопуту.
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2.2. По преч не озна ке на пу ту

Члан58.
Попречне ознаке на путу обележавају се неиспрекиданим

илииспрекиданимлинијамаимогубитиобележенетакодазахва-
тајуједнуиливишесаобраћајнихтрака.

Члан59.
Попречне ознаке на путу су: линија заустављања, косник,

граничник, пешачки прелаз, прелаз бициклистичке стазе преко
коловоза,прелазбициклистичкестазепрекоколовозаипешачки
прелаз.

Попречнеознакенапутусу:
1)„неиспрекиданалинијазаустављања”(V-1),и„испрекида-

налинијазаустављања”(V-1.1),(V-1.2);

Неиспрекиданалинијазаустављања(V-1),обележенаиспред
светлосногсаобраћајногзнака,означаваместонаколовозуиспред
когавозачморадазауставивозилосамоакомујесветлоснимсао-
браћајнимзнакомзабрањенпролаз.

Неиспрекиданалинијазаустављања(V-1),обележенанапри-
лазу раскрсници, где је постављен знак „обавезно заустављање”
(II-2),означаваместонаколовозуиспредкогавозачморадазау-
ставивозило.

Неиспрекиданалинијазаустављања(V-1),обележенаиспред
знака„забранапролазабеззаустављања”(II-32),(II-32.1),(II-32.2)
којиозначавајублизинуцаринарнице,полицијеилинаплатногме-
стазапутарину,означаваместонаколовозуиспредкогавозачмо-
радазауставивозило.

Испреднеиспрекиданелинијезаустављања(V-1)наколовозу
можедасеобележиреч„STOP”.

Испрекиданалинијазаустављања(V-1.1)и(V-1.2),обележе-
нанараскрсници,гдејепостављензнак„уступањепрвенствапро-
лаза”(II-1),означаваместонаколовозунакомејевозачдужанда
уступи првенство пролаза возилима која се крећу путем на који
наилази и да по потреби, заустави возило испред линије зауста-
вљања.

Непосреднопрелинијезаустављања(V-1.1),односно(V-1.2)
наколовозуможедасеобележисаобраћајнизнак„уступањепр-
венствапролаза”(II-1).

Наприлазураскрсницисапутемсапрвенствомпролазаако
избилокогразлоганепостојисаобраћајнизнакII-1илиII-2лини-
јеV-1иV-1.1имајузначењекаодазнакпостоји.

2)„косникзазатварањетраке”(V-2)означаваместозатвара-
њасаобраћајнетраке;„косникзаотварањетраке”(V-2.1)означа-
ваместоотварањасаобраћајнетракеи„косникзазатварањетраке
јавногпревозапутника”(V-2.2)означаваместозатварањасаобра-
ћајнетракерезервисанезавозилајавногпревозапутника;

3)„граничник”(V-3)означавадеоколовозанакомејезабра-
њенсаобраћајзбогуливањасаобраћајасаприлазногпута;

4) „пешачкипрелаз” (V-4) означавадеоповршине коловоза
намењензапрелазпешака;

Пешачки прелаз не сме се обележавати на путевима са ви-
шесаобраћајнихтракапосмеруакопрелазнијерегулисансветло-
сномсаобраћајномсигнализацијом,осимуслучајукружнихрас-
крсница.

Наместиманакојимапешачкипрелазнијемогућеобележи-
тибојом,прелазсеможеобележитичеличнимелементима,клино-
вимаилирефлектујућимматеријалима.

Наколовозупоредпешачкогпрелазакојисеналазиублизи-
нишколеможедастојинатпис„ШКОЛА”.

Пешачкипрелазинадржавнимпутевимакрознасељамогусе
обележаватинаплатформииспредкојесеуграђујузвучнетраке.

5)„прелазбициклистичкестазепрекоколовоза”(V-5)једео
површинеколовозанамењенискључивозапрелазбициклиста;

6) „прелаз бициклистичке стазе преко коловоза и пешачки
прелаз” (V-6) је део површине коловоза намењен искључиво за
прелазбициклистаипешака;

2.3. Оста ле озна ке на пу ту

Члан60.
Осталеознакенапутусу:стрелице,пољазаусмеравањеса-

обраћаја,линијеусмеравања,натписи,ознакезаозначавањесао-
браћајних површина за посебне намене, обележавање места за
паркирање,тачке.

Осталеознакенапутусу:
1) стрелица на коловозу служи за обележавање обавезног

смеракретањавозилаиобавештавањевозачаонаменисаобраћај-
нихтрака;

Стрелицама се може означити: један смер (V-7), два смера
(комбиноване)(V-8),престројавањенадвеблискераскрсницегде
престројавањеморадасеизведепрепрвераскрснице(V-9),смер
кретањанабициклистичкимстазама,угаражамаинапросторима
запаркирање(отворенимизатвореним)(V-10)искретањесаобра-
ћаја(V-11).
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Уска стрелица за скретање саобраћаја може се применити
уместолинијеупозорења(V-12).

2) поља за усмеравање саобраћаја означавају површину на
којојјезабрањенсаобраћајинакојојниједозвољенозаустављање
ипаркирање;

Пољазаусмеравањесаобраћајаизводесе:измеђудветраке
са супротнимсмеровима (V-13),измеђудве траке саистимсме-
ровима(V-13.1),наместуотварањапосебнетракезаскретање(V-
13.2),испредострвазараздвајањесаобраћајнихтокова(V-13.3и
V-13.4),науливнимкрациманааутопуту(V-13.5)инаизливном
кракусааутопута(V-13.6).

3)линијаусмеравањаозначаваместопроменеслободнепо-
вршинеколовозаиспредфикснихпрепрекакојесеналазенапуту
илинањеговимивицама.Линијеусмеравањамогудабудуиспред
острвазапрестројавањевозилајавногпревозапутника(V-14),за
обликовањепрепрекенаивиципута(V-14.1)изаозначавањепро-
менекориснеповршинеколовоза(V-14.2);

4) натписи на коловозу пружају учесницима у саобраћају
додатнаобавештења,и томогубити: „STOP” (V-15), „ШКОЛА”
(V-15.1),„BUS”(V-15.2),„TAXI”(V-15.3),„саобраћајнизнакови”
(V-15.4), „симболбицикла” (V-15.5), „симболколица заособеса
инвалидитетом”(V-15.6)иназивиместаибројевипутева;

Натпис„BUS”(V-15.2)означавасаобраћајнутракузавозила
јавногпревозапутника.Постављасенапочеткусаобраћајнетраке
завозилајавногпревозапутникаипонављасенаконсвакераскр-
снице.

Натписи„саобраћајнизнакови”(V-15.4)сепостављанаколо-
возу,наместимагдејеоваквомознакомпотребнододатноупозо-
ритивозачанаопасност,односноограничењекојемујепрописа-
носаобраћајнимзнаком.

Натпис „симбол бицикла” (V-15.5) означава бициклистичку
стазу односно траку. Поставља се на почетку саобраћајне траке
односностазеипослесвакераскрснице.

Натпис„симболколицазаособесаинвалидитетом”(V-15.6)
означавадајепаркингместонакомејеобележеннамењенискљу-
чивозапаркирањевозилаособасаинвалидитетом.
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5) означавање саобраћајних површина за посебне намене

служизаобележавањеместагдејезабрањенозаустављање –пар-
кирањенатротоару(V-16)иколовозу(V-16.1),обележавањеместа
резервисаних зааутобускастајалишта (V-16.2),обележавањеме-
старезервисанихзатаксивозила(V-16.3)илидругавозила,обеле-
жавањезонапешачкихпрелазаузонишкола(V-16.4);

6)ознака„паркингместо”(V-17),(V-17.1)и(V-17.2)означава
местоиначинпаркирањавозила.Паркирањеможедабудеподу-
жно(V-17),косо(V-17.1)иусправно(V-17.2);

7)ознака„тачкенаколовозу”(V-18)означавајудеоницуауто-
путаимотопутанакојојпостојиопасностодпојавемагле.Озна-
чавање тачака на коловозу прати постављање знакова „магла на
путу”(III-89),(III-89.1),(III-89.2).

3.Уређајизадавањесветлоснихсигнала

Члан61.
Уређајизадавањесветлоснихзнакова,(удаљемтексту:сема-

фори)користесезарегулисањесаобраћајаиозначавањерадоваи
препреканапуту.

Семафорикојисекористезарегулисањесаобраћајасу:
1)семафоризарегулисањекретањавозила;
2)семафоризарегулисањекретањапешака;
3)семафоризарегулисањекретањатрамваја;
4)семафоризарегулисањекретањабицикала;
5)семафорикојимасенајављујеприближавањевозапрелазу

путапрекожелезничкепруге;
6)семафоризарегулисањеприступа.
Семафорима се емитују светлосни саобраћајни знакови од-

носносветлацрвене,жуте,зеленеодноснобелебоје.
Светлосни саобраћајни знакови могу бити и са графичким

приказом,којидодатнообјашњавањеговозначење,односнодефи-
нишекатегоријукорисниканакојусепојамодноси.

Члан62.
Приликомпостављањасемафораилимодификацијењеговог

радасаобраћајнипројекатизчлана3.став5.тачка3)овогправил-
никасадржи:

1) одговарајуће слике саобраћајног оптерећењадобијенена
основубројањасаобраћајазазамеродавнепериодеутокуданаи
недеље;

2)узависностиодрежимарадасемафорадатидетаљанопис
његовограда.Услучајудетекторскогадаптивногуправљањадати
алгоритамрада.КоординациониПВдијаграмуслучајудасеврши
координацијарадасветлоснесигнализације);

3)ситуацијасасаобраћајномсигнализацијом;
4)диспозицијусветлоснихсигналаиопрема;
5)прорачунматрицезаштитнихвременазавозилаипешаке

(саграфичкимприказом);
6)планстањаилипланфазаускладусапредложенимрежи-

момсаобраћајаможеузависностиодзахтевапројектногзадатка
прорачун оптималног циклуса и прерасподеле зелених времена
кодфикснихсистемарадаодноснопрорачунминималнихимак-
сималнихзеленихвремена,изборкритичнихинтерваланајавекод
адаптибилнихсистемарада;

7)плановетемпирањасаназнакомпериодаутокуданауко-
јимасуактивниитачкеизменеупланутемпирањасигналнихпла-
новакодфиксногначинарада.

Услучајусаобраћајногпројекатазапостављањесемафораи
изменљиве саобраћајне сигнализације потребно је приложити и
претходнеусловеусмислупратећедокументације.

3.1. Се ма фо ри за ре гу ли са ње кре та ња во зи ла

Члан63.
Насемафорузарегулисањекретањавозиланаприлазурас-

крсниципостављајусеповертикалнојоси,једноисподдругогцр-
вено,жутоизеленосветло.

Ако је семафор постављен изнад саобраћајне траке, светла
могубитипостављенапохоризонталнојоси,једнопореддругог,
црвено,жутоизеленосветлогледаносалеванадесно.

Пречниккругасветлосногсаобраћајногзнакаје210mmили
300mm.

Светлоснисаобраћајнизнаковинасемафоруморајубитиис-
тихдимензија.

Изузетноодстава4.овогчланаприказцрвеногсветламожебити
димензије300mm,кадасужутоизеленосветлодимензија210mm.

Свисемафоринаприлазураскрсницинеморајуиматисве-
тлосне саобраћајне знакове истих димензија, односно семафори
којисепостављајуизнадколовозамогуиматизнаковевећихди-
мензијаодређенихуст.3.и4.овогчлана.

Семафоруизстава1.овогчланаможесепридодатитајмер
за одбројавање преосталог времена до појаве зеленог сигналног
светлаиграфичкаи/илитекстуалнаинтерпретацијапорукекојасе
желипренетивозачима.

Дисплејтајмерасепостављаувисиницрвеногсветлатако
дасењиховегорњеивицепоклапајуиконструисанјетако,дане
заклања остале елементе саобраћајне сигнализације постављене
настубсемафора.

Промена светала на семафору се обавља по следећем редо-
следу:зелено,жуто,црвено,жутоистовременосацрвеним,зелено.

Трајањежутогсветлаје3секунде,прибрзиниод60km/hжу-
тосветлотраје4секунде,аза70km/hтраје5секунди.Жутоисто-
временосацрвенимсветломтраје2секунде.

Жутосветлоузонамарадованапутутраје4секунде.

Члан64.
Зеленисветлоснисаобраћајнизнаковибезграфичкогсимбо-

ла(VI-1),сепримењујукадасенекоодкретањареализујесаили
без постојања дозвољеног конфликта са неким од возачких или
пешачкихтокованараскрсници.
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Семафори који дају дирекционе светлосне саобраћајне зна-
кове(VI-2.1,VI-2.2,VI-2.3,VI-2.4,VI-2.5,VI-2.6,VI-2.7иVI-2.8)
користесезарегулисањекретањавозиланаједномиливишепри-
лазараскрсници,илинаједномиливишекраковараскрснице,или
закретањевозилаизједногиливишесмеровакретања.

Зелени дирекциони светлосни саобраћајни знак са графич-
кимсимболомједномилидвестрелицесепримењујукадајеобез-
беђенодасекретањевозила,усмеруодређенострелицомодносно
стрелицама,одвијакаобезконфликтно.

Графичкисимболстрелицекојиозначавасмеркретања,из-
водисекаоцрниузцрвеноижутосветлоодноснокаозеленина
црнојподлозизазеленосветло.

Члан65.
Семафорзарегулисањекретањавозилапосаобраћајнимтра-

кама(VI-3)користесезарегулисањекретањавозилапосаобраћај-
нимтракамауодређенимвременскимпериодима.

Семафоризстава1.овогчланапостављасеизнадсвакесао-
браћајнетракенакојусеодноси.

Графичкаформасветлоснихсаобраћајнихзнаковаизстава1.
овогчланајеприказцрвенихукрштенихлинијаилизеленестре-
лицесаврхомокренутимнадоле,наподлозицрнебоје.

Члан66.
Семафорзарегулисањепроменесаобраћајнетраке(VI-4)јеу

обликужутестрелицеусмеренекосонадолеикористисезапро-
менусаобраћајнетракекојомсевозилокреће.

Семафоризстава1.овогчланапостављасеизнадсаобраћај-
нетраке,односноусаобраћајнојтрацикојувозиломоранапусти-
тиусмеруодређеномстрелицом.

Светлосни саобраћајни знак се изводи као жута трепћућа
стрелицаусмеренанадоле,нацрнојподлози.

Члан67.
Семафор са тробојним светлима може да има додатни све-

тлоснисаобраћајнизнак(VI-4.1,VI-4.2,VI-4.3,VI-4.4иVI-4.5)у
обликузеленестрелице(условнизнак).

Додатнисветлоснисаобраћајнизнакпостављасесаодгова-
рајућестранесемафора,увисининакојојсеналазизеленосветло,
наначинприказаннаслици.Овајсигналсеможепоставитиикао
самосталанакосепостављадијагонално,анаместусакогајево-
зачкојиреализујеманеварскретањаможеуочити.

Додатни светлосни саобраћајни знак може да се приказује
када јеукљученоцрвеносветлоилиистовременоцрвеноижуто
светло, који на крају светлосног појма има укључену функцију
трептача.

Члан68.
Семафорзарегулисањекретањавозилаодређеномбрзином

(VI-5)бројчаномознакомпрепоручујeбрзинукојомвозилотреба
дасекрећeдабинанаредномсемафоруималослободанпролаз.

Светлоснисаобраћајнизнаковизарегулисањекретањавози-
лаодређеномбрзиноммогубитисанајвишетрисветла,гдеброј
који означава препоручену брзину светли белом бојом на црној
позадини.

3.2. Се ма фо ри за ре гу ли са ње кре та ња пе ша ка

Члан69.
Зарегулисањекретањапешакаупотребљавасесемафор(VI-6)

задавањесветлоснихсаобраћајнихзнаковацрвенимизеленимсве-
тлима,којимаможебитипридодатуређајзадавањезвучнихсигна-
лаи/илиуређајзаодбројавањепешачкогвремена.

Светламогудабудупостављенаповертикалнојоси,ито:цр-
веносветлогоре,азеленосветлодоле,односнопохоризонталној
оси,ито:црвеносветлолево,азеленосветлодесно.

Светлаизстава1.овогчланасастојесеодсветлећеповрши-
нецрвенеилизеленебојенакојојсеналазитамнасилуетапешака
илиодтамнеповршиненакојојсеналазисветлећасилуетапеша-
кацрвенеилизеленебоје.

Светланесмејубитиупаљенаистовремено,стимдазелено
светломоже бити трепћуће, у одређеном временскоминтервалу,
препојавецрвеногсветла.

Зарегулисањекретањапешакаибициклистаможесеупотре-
битисемафор(VI-6.1),задавањесветлоснихсаобраћајнихзнакова
црвенимизеленимсветлима.

Семафоруизстава1.овогчланамогудаседајупосебниаку-
стични сигнали за оријентацију, који се разликују од сигнала за
слободанпролаз.Давачзвукаможедапроизводизвукоткуцавања
уперманентномтрајању.Сигналзаоријентацијутребадасечујеу
окружењуод3до5метараодстубадавачасигнала.Звукзазелено
светломорабитиусмереннапрелазнакојисеодносиитрајеко-
ликоизеленосветло.

Уређајзаодбројавањепешачкогвременатребаданадиспле-
ју даје приказ трајања зеленог и црвеног времена. Приказ ових
временатребадабудеускађенпобојамасигналакојисеприказује.
Такођемогућеједаседеоцрвеногвременакојисадржизаштитно
времеприкажежутомбојом.

3.3. Уре ђа ји за ре гу ли са ње кре та ња трам ва ја 

Члан70.
Зарегулисањекретањатрамвајаупотребљавајусесемафори

задавањесветлабелебојенаподлозицрнебоје(VI-7.1,VI-7.2,VI-
7.3,VI-7.4,VI-7.5,VI-7.6,VI-7.7,VI-7.8,VI-7.9,VI-7.10,VI-7.11,
VI-7.12,VI-7.13иVI-7.14).Светласууобликеположене,усправне
иликосецртеиликомбинацијаистих.

Овисемафоримогудасекористеукомбинацијисасемафо-
римакојимасерегулишекретањевозила.
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Зарегулисањекретањевозилајавногградскогпревозамогу

секориститиуређајиизстава1.овогачлана.
Аковозилајавногградскогпревозакористеистусаобраћајну

тракукојомсекрећуитрамвајизарегулисањењиховихкретања
користесеуређајиизстава1.овогчлана.

3.4. Се ма фо ри за ре гу ли са ње кре та ња би ци ка ла

Члан71.
Кретањебицикалаимопедапобициклистичкимтракама,од-

носнобицикалапобициклистичкимстазамаможесерегулисати
употребомсемафоракојимаседајутробојнисветлоснисаобраћај-
низнакови(VI-8),накојимасесветлапостављајуповертикалној
осиједноисподдругог,итоцрвеногоре,жутоусрединиизелено
доле.

Графичкисимболбициклаизводисекаоцрнисимболуцрве-
номижутомсветлу,односнокаозеленисимболнацрнојподлози.

Семафоризарегулисањекретањабицикалакористесеакоје
бициклистичкастазаизванлокацијеобележеногпешачкогпрела-
заилибициклиимајудругачијеелементевођењанараскрснициу
односунапешаке.

Светлоснисаобраћајнизнаковизарегулисањекретањабици-
каламогудабудуидимензије100mm.

Промена светала на семафору се обавља по следећем редо-
следу:зелено,жуто,црвено,жутоистовременосацрвеним,зелено.

Трајањежутог светла је две секунде.Жуто истовремено са
црвенимсветломтрајеједнусекунду.

3.5. Се ма фо ри ко ји ма се на ја вљу је при бли жа ва ње во за пре ла зу 
пу та пре ко же ле знич ке пру ге

Члан72.
Семафори којима се најављује приближавање воза прела-

зу пута прекожелезничке пруге у истом нивоу (VI-9) најављује
се приближавање воза, спуштање браника или полубраника или
означавајудајебраник,полубраникуспуштеномположају.

Светлоснисаобраћајнизнаковидајусенаизменичнимпаљењем
дваокруглацрвенасветлаимогуимбитипридодатизвучниуређаји.

Светлаизстава2.овогчлананалазесеједнопореддругогу
хоризонталнојоси,натабликојаимаобликравностраногтроугла
саврхомокренутимнавише,чијекарктеристикеодговарајузнако-
вимаопасности.

Семафоркојимсенајављујеприближавањевозапрелазупута
прекожелезничкепругеуистомнивоусепостављанапрелазима
путапрекожелезничкепругеунивоу,саилибезбраника,односно
полубраника.

3.6. Се ма фо ри за ре гу ли са ње при сту па во зи ла

Члан73.
Зарегулисањеприступавозилаупотребљавају се семафори

којима се приказују светлосни саобраћајни знаци, у вертикалној
оси,једноисподдругог(VI-10)итоцрвеносветлогоре,азелено
светлодоле,односнопохоризонталнојоси(VI-10.1)ито:црвено
светлолево,азеленодесно.

Семафоризарегулисањеприступавозилакористесенаме-
стимагдеучеснициусаобраћајуприлазепојединачноигдејепо-
требноозначитидајеодређениприлазотворенилизатворен.

4.Бранициилиполубраницинапрелазупутапреко
железничкепруге

Члан74.
Браницикојимасенапрелазимапутапрекожелезничкепру-

геунивоузатварасаобраћајчитавомшириномпутаморајубити
означенисанајмањетрицрвенеретрорефлектујућеилисветлосне
ознаке,одкојихјеједнасмештенанасрединибраника,адругедве
ближекрајевимабраника.

Полубраници којима се на прелазу пута преко железничке
пругеунивоу затварасаобраћајсамодополовинеширинепута,
морају бити означени са најмање три црвене ретрорефлектујуће
илисветлоснеознаке,постављененаодговарајућимразмацимапо
читавојдужиниполубраника,одкојихјеједнасмештенанасамом
крајуполубраника.

Основнабојабраникаилиполубраникајеретрорефлектујућа
црвенаижутабојасафлуоросцентнимсвојствомматеријалакла-
се3.

Браници и полубраници се обележавају црвеним ретроре-
флектујућимилисветлоснимознакама (сталнаили трепћућацр-
венасветла).

Рефлекснастаклаизст.1.и2.овогчланаморајуиматиповр-
шинуоднајмање40cm²,аморајусепоставититакодасувидљива
изсмерапутанакомесезатварасаобраћај.

5.Привременасаобраћајнасигнализација

Члан75.
Привременасаобраћајнасигнализацијасекористизаобеле-

жавањезонерадова.

Члан76.
Опремакојасекористиузонирадовасеизрађујеодретроре-

флектујућегматеријаланајмањекласе2.
Опремаузонирадоваје:
1)„чеоназапрека”(VII-1)и(VII-1.1)јебраникнакојојсуна-

изменичнапољабелеицрвенебоје,закошенаподугломод45º;

2)„хоризинталназапрека”(VII-2)и(VII-2.1)јетаблапоста-
вљенанасопствениносачсанаизменичнимквадратнимпољима
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белеицрвенебојеиможедабудеједнострука(VII-2)идвострука
(VII-2.1);

3)„вертикалназапрека”(VII-3),(VII-3.1),(VII-3.2),(VII-3.3)
и(VII-3.4)јетаблапостављенанасопствениносач,вертикалноу
односунаколовоз, санаизменичнимпољимабелеицрвенебоје
подугломод45ºуодносунаповршинуколовозаиможедабуде
једностранаилидвострана;

4)„запречнатрака”(VII-4)јетракасанаизменичнимпољима
белеицрвенебоје;

5)„саобраћајничуњ”(VII-5)јекупасанаизменичнимпољи-
ма црвене и беле боје. Бела боја је ретрорефлектујућа.Може се
израдитииодгуме;

6)„раздвајајућаограда”(VII-6)користисезараздвајањесу-
протнихсмеровакретања,заскретањесаобраћајаизараздвајање
површинеколовозанакојојједозвољенокретањеодповршинена
којојкретањевозиланиједозвољено;

Класазадржавањараздвајајућеоградеодређујесенаоснову
дефинисаног степена опасности на путу, према одредбама стан-
дардаSRPSЕN1317.

7) „растегљива ограда” (VII-7) је ограда израђена од лаких
материјалаобојенихнаизменичнобеломицрвеномбојом;

8) „сигнална табла заозначавањерадованапуту” (VII-8)и
(VII-8.1) јетаблазаозначавањерадованапутуипостављасена
задњидеомоторнихвозилаилиприколице,кадајевозилозауста-
вљено;

Изглед сигналне табле за означавање радова на путу је дат
каопример.

9)„трепћућасветла”;
10)„тракезапоништавањеважностисаобраћајнихзнакова”;
11)„апликативнетракезаобележавањепривременихознака

напуту”;
12)„заставицезаручнорегулисањесаобраћаја”суцрвенеи

зеленебоједимензијанајмање40cmх40cm.

6.Светлоснеознакенапуту

Члан77.
Светлоснеознакенапутуслужезаобележавањеивицеколо-

возаипутнихобјеката.
Ознакеизстава1.својимобликом,мерамаиначиномизраде

морајубитиуочљивиу свимвременскимусловима, апосебноу
случајусмањеневидљивости(ноћ,магла,снегисл).

Светлоснеознакенапутузаобележавањеивицеколовозасу:
1)„смерокази”(VIII-1)морајуиматирефлектујућателаодре-

ђенеповршине(фолијеилидругарефлектујућатела)класе3,ито:
црвенебојесдеснестране,абелебојеслевестранеусмерукрета-
њавозилаосимнааутопутугдесесаобестранеусмерукретања
постављајусмероказицрвенебоје;

2)„катадиоптер”(VIII-2)сепостављаназаштитнеограде,сту-
бовеилибочнесметњеупрофилупута.Набочнимзидовиматунела
катадиоптерисепостављајулинеарнонависини0,7 –0,8m;

3) „штап за означавање пута у зимским условима” (VIII-3)
јештапобојеннаизменичнопољимацрвенеижутебоје,висине
30cm.

Светлоснеознакенапутузаобележавањепутнихобјекатасу:
1)„индикаторзаозначавањепутногобјектаизонаиздигну-

тих ивичњака” (VIII-4) се поставља на почетку путног објекта и
зонаиздигнутихивичњакасаграничникомокренутимнадолеина
крајуобјектасаграничникомокренутимнагоре.Врхграничника
морабитиозначенматеријаломсаретрорефлектујућимсвојствима;

2) „табле за означавање сталних препрека унутар габарита
слободногпрофилапута”(VIII-5),(VIII-5.1);
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бојисафлуоросцентнимсвојствомматеријалакласе3.

7.Опремапута

Опремупутачине:опремазаозначавањесаобраћајнихповр-
шина,заштитнеограде,ублаживачиудара,заштитнежичанеогра-
де,пешачкеоградеисигнализацијазаслепаислабовидалица.

7.1. Опре ма за озна ча ва ње са о бра ћај них по вр ши на

Члан78.
Опремузаозначавањесаобраћајнихповршиначине:
1)„маркер”(IX-1)јеелементкојиимадверетрорефлектујуће

површинецрвенеибелебоје;

Маркерисепостављајунаколовозсадвосмернимсаобраћа-
јемтакодапосматраноусмерукретањасадеснестранеколовоза
рефлектујуцрвенубоју,асалевестранеколовозабелубоју.

Маркерисепостављајунаколовозсаједносмернимсаобра-
ћајемтакодапосматраноусмерукретањасаобестранеколовоза
рефлектујуцрвенубоју.

2)„линеарникатадиоптер”(IX-2)сепостављабочносаобе
странеколовозанависинуод0,6mдо0,7mодколовозаиизрађује
сеуфлуоросцентнојретрорефлектујућојбоји;

3)„монтажниивичњак”(IX-3)користисезаозначавањепо-
вршине коловоза која је намењена за вођење саобраћајних токо-
ва.Намонтажниивичњакмогудасепоставеретрорефлектујуће
ознакерадибољевидљивостии/илиделинеатори;

4)„делинеатор”(IX-4)секористизараздвајањесмеровакре-
тањаиливођењетоковауслучајевимаскретањасаобраћајаимо-
жесепоставитинамонтажниивичњак;

5) „индикатор врха површине раздвајања токова” (IX-5) се
можепоставитинаместугдедолазидораздвајањасаобраћајних
токова;

6) „саобраћајно огледало” (IX-6) се може поставити на не-
прегледнимместиманапуту;

Спољнаивицасаобраћајногогледала јеобојенанаизменич-
нимпољимацрвенеибелебојеиможебитиизведеноукружном
илиправоугаономоблику.

7)„стубић”(IX-7)имаретрорефлектујућапољабелебоје;

Стубићможебитиизрађенодпластике,металаилигуме.
8)„опремапротивзаслепљивањавозача”(IX-8);
9)„опремазасмањењанивоабукеодсаобраћаја”(IX-9);
10) „светла упозорења” (IX-10) за обележавање наплатних

станицаисл.
11)„постољезасаобраћајнусигнализацију”(IX-11).

7.2 За штит не огра де

Члан79.
Заштитна ограда је техничка конструкција чија је основна

намена спречавање скретања возила са планума пута. Заштитна
оградасеизрађујеодчелика,бетона,дрвета,иликомбиновано.

Заштитнаоградасеморапоставити:
1)наместураздвајањаколовозаилисаобраћајнихтрака,уза-

висностиодсаобраћајногоптерећењаирангасаобраћајнице,
2)напутномобјекту,
3)набанкини,услучајукадајепутнанасипувишемод3.0m,
4)испред,дужиизабочнесметње(опасногместа).
Класазадржавањазаштитнеоградеодређујесенаосновуде-

финисаногстепенаопасностинапуту,премаодредбамастандарда
SRPSЕN1317.

Заштитна ограда се опремa рефлектујућим телима, црвене
бојенадеснојстранипутаусмерувожње,абелебојесалевестра-
непута.Наколовозуса једносмернимсаобраћајемрефлектујућа
ознакасеусмерувожњеизводикаоцрвено-беласадеснестране,а
обостраноцрвенасалевестране.

7.3. Убла жи ва чи уда ра

Члан80.
Ублаживачиударамогубити:стационарниипокретни.
Стационарни ублаживачи удара се постављају на посебно

опаснимместиманапуту,накојимапостојиобјективнаопасност
удара возила на чврсту грађевину (разделно острво, зид путног
објекта,конзолниилибетонскистуб,исл.).

Покретниублаживачиударасепостављајунавозилуикори-
стесесамоузонирадова.

7.4. За штит не жи ча не огра де

Члан81.
Заштитна жичана ограда је техничка конструкција чија је

основнанаменазаштитасаобраћајанапутуоддивљачиидругих
животиња.

Заштитнажичанаоградасепостављанааутопутуимотопу-
ту,анаосталимпутевимапопотреби.

7.5. Пе шач ке огра де

Члан82.
Пешачкаоградајетехничкаконструкцијачијајеосновнана-

меназаштитапешакаодпадасаповршинекојуморајуилисмеју
користитизакретање.

Пешачке ограде се могу користити и за вођење пешака на
подручјураскрсница,пасарела,пролазазапешаке,исл.

7.6. Сиг на ли за ци ја за сле па и сла бо ви да ли ца

Члан83.
Сигнализацију за слепа и слабовида лица чини опрема за:

обележавањепросторанасаобраћајнимипешачкимповршинама,
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прилаз до објекта, кретање по објектима за јавно коришћење,
уградњупосебнихсигналнихуређајакојимасеобезбеђујеоријен-
тисанокретањеслепихислабовидихлица.

Опрему која се користи за обележавање путева за кретање
слепихислабовидихлицачине:

1)тактилнетракесајасноназначенимкрајевимапутања;
2)тактилнипешачкитастеринастубовимасемафора;
3)звучнисигналинавођења;
4)звучнисигналипрелажења;
5)осталатехничкасредствасличненамене;
6) рукодржачи, вођице и слично, која омогућавају боље и

лакшекретањенајавнимповршинамаилиујавнимобјектима.

III.ПОСТАВЉАЊЕСАОБРАЋАЈНЕСИГНАЛИЗАЦИЈЕ

Члан84.
Саобраћајни знакови се постављају на стуб поред коловоза

илиизузетнонастубјавнерасвете.
Саобраћајни знакови се постављају на стуб поред коловоза

наначиндајеучесницимаусаобраћајуомогућенауочљивостсва-
когзнакауцелости.

На заједничком стубу се не сме поставити више од два са-
обраћајназнакапосмерукретања,саилибездопунскетаблепо
знаку.

Изузетноодстава1.овогчлана,саобраћајнизнакможебити
постављен:

1)наконзолниносач,акојетакопостављензнакбољеуоч-
љивзаучесникеусаобраћају;

2)напорталниносач,акојетакопостављензнакбољеуоч-
љивзаучесникеусаобраћају;

3)начеону,хоризонталнуивертикалнузапреку;
4)настубсемафора,можедабудепостављенсамоједанса-

обраћајнизнакизнад,односнодвазнакасадеснестранеунивоу
семафора,напосебномносачуито:знакII-1(уступањепрвенства
пролаза),знакII-2(обавезнозаустављање),знакII-4(забранаса-
обраћаја у једном смеру), знакови II-43, II-43.1, II-43.2, II-43.3и
II-43.4 (обавезан смер), знакови II-44, II-44.1 и II-44.2 (дозвоље-
ни смерови), знак II-45.2 (кружни ток саобраћаја), знак III-2 и
знакIII-2.1(путсаједносмернимсаобраћајем),знакIII-3(путса

првенствомпролаза), знак III-3.1 (завршетакпута сапрвенством
пролаза)изнакIII-62(таблазаозначавањеназиваулица);

5)насигналнојтаблизаозначавањерадованапуту(VII-8)и
(VII-8.1).

СаобраћајнизнакпремастандардуSRPSEN12899морада
најмањеиспуњава:

1)факторсигурностизаоптерећењекласе(PAF1);
2)притисакветракласе(W5);
3)динамичкипритисакснегакласе(DSL1);
4)највећупривременудефлексијукласе(TDB4).

Члан85.
Саобраћајнизнаковиваннасељапостављајусенависиниод

1,2mдо1,4m.
Изузетноодстава1.овогчлана,нависиниод0,8mпоста-

вљају се знакови: I-35 (приближавање прелазу пута прекожеле-
зничкепругесабраницимаилиполубраницима), III-95 (бројме-
ђународногпута), III-96 (бројаутопута), III-97 (бројпута), III-98
(километража пута), III-59 (број серпентине) и III-82.1 (табла за
означавањеизлаза).УколикосезнакIII-82.1(таблазаозначавање
излаза)постављазаједносаиндикаторомврхаповршинераздваја-
њатокова,постављасеизнадњега.

Изузетноодстава1.овогчлана,нависиниод1,4mпостављају
сезнакови:II-45(обавезнообилажењесдеснестране),II-45.1(оба-
везнообилажењеслевестране)иII-45.3(обилажењесаобестране).

Изузетноодстава1.овогчлана,нависиниод0,5mпоста-
вљајусезнакови: III-84и III-84.1 (таблазаозначавањеврхараз-
делногострва).

Саобраћајнизнаковиунасељу,ванпешачкихповршинапо-
стављајусенависиниод1,4mдо1,8m,анапешачкимповршина-
манависиниод2,2mдо2,4m.

Саобраћајнизнаковиизнадколовозапостављајусенависи-
ниод4,5mдо5,5m,осимзнакаII-21(забранасаобраћајазавози-
лачијаукупнависинапрелазиодређенувисину)којисепоставља
нависинуодређенуњеговимзначењемпремаситуацијинатерену.

Знаковикојимасеозначавазонарадовапостављајусенави-
синиизст.1.и5.овогчлана.

Висинасерачунаодповршинепутадодоњеивицесаобра-
ћајног знака, односнододоњеивице допунске табле, ако се до-
пунскатаблапостављаузсаобраћајнизнак.Висинаиположајса-
обраћајногзнакаморајудабудутаквиданеугрожавајукретање

пешака,даихпешациивозачинезаклањају,нитидасезнакови
међусобнозаклањају.

Растојањеизмеђуивицеколовозаинајистуренијеивицесао-
браћајногзнакакојисепостављанапуту,раскрсницамаиунасе-
љу,ванпешачкихповршина,износиод0,75mдо1,5m.Изузетно
износи0,5mакопостојизаштитнаоградаиакосаобраћајнипро-
филсадржизауставнетраке.

Растојањеизмеђуивицеколовозаинајистуренијеивицесао-
браћајногзнакакојисепостављајунапешачкимповршинамаиз-
носиод0,30mдо1,5m.
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Члан86.
Знаковиопасностисепостављају,поправилу,наудаљености

од150mдо250mиспредопасногместанапуту.
Изузетнонапутуваннасеља,знаковиопасностисемогупо-

ставитинаудаљеностимањојод150mиливећојод250m,садо-
пунскомтабломкојомсеозначаваудаљеностдоопасногместа.

Изузетнонапутуунасељу,знаковиопасностисемогупоста-
витиинаудаљеностимањојод150m,безпостављањадопунске
табле.

Члан87.
Изузетноодчлана86.став1.овогправилника:
1)знакI-19(радовинапуту)постављасенаместуодаклепо-

чињезонарадоваиможесепоновитиузонирадова;
2)знакI-23(саобраћајуобасмера)постављасенаместуна

путуодаклепочињедвосмерансаобраћај;
3)знакI-26(укрштањепутеваистеважности)постављасена

путевимаваннасељанаместуукрштањапутеваистеважности;
4)знакови:I-27(укрштањесаспореднимпутемподправим

углом),I-28(прикључењеспоредногпутаподправимугломсале-
вестране),I-28.1(прикључењеспоредногпутаподправимуглом
са десне стране), I-29 (прикључење споредногпута под оштрим
угломсалевестране),I-29.1(прикључењеспоредногпутаподош-
трим углом са десне стране), I-29.2 (прикључење споредног пу-
таподтупимугломсалевестране)I-29.3(прикључењеспоредног
путаподтупимугломсадеснестране)сепостављајусамоакоје
наспоредномпутукојисеукрштасапутемспрвенствомпролаза,
испредраскрсницепостављензнакII-1(уступањепрвенствапро-
лаза)илизнакII-2(обавезнозаустављање);

5)знаковиI-34иI-34.1(Андрејинкрст)постављајусесамо
напрелазимапутапрекожелезничкепругеунивоу,којисупотпу-
нонезаштићенииликојисузаштићенисамоуређајимазадавање
светлоснихизвучнихзнаковабезбраникаилиполубраника,ито:
наодстојањуод5mоднајближежелезничкешине,аакооколно-
ститозахтевајунемањемод3m,односноневећемод10m;

6)знаковиI-34иI-34.1(Андрејинкрст)постављајусеназа-
једничкомстубуизнадсветлосногсаобраћајногзнакаакојепрелаз
путапрекожелезничкепругеунивоуопремљенистим;

7)знаковиI-34иI-34.1(Андрејинкрст)сепостављајунаме-
стунапутунаудаљеностиоднајмање50mтакодасууочљиви;

8) знак I-35 (приближавањепрелазупутапрекожелезничке
пруге)постављасетакоштосезнаксатрикосетракепоставља
на240mиспредместаукрштањапутаижелезничкепругеуни-
воу,знаксадвекосетракена160m,азнаксаједномкосомтраком
на 80mиспредместа укрштањапута ижелезничке пруге у ни-
воу.Нижастранакосихтракајеближеколовозу.Знаковиопасно-
стиI-32илиI-33сепостављајуизнадзнакасатрикосетракекоји
сепостављана240m,одпрелазапутапрекожелезничкепругеу
нивоу.

Постављањезнаковаизричитихнаредби

Члан88.
Знакизричитенаредепостављасенепосредноиспредместа

одаклезаучесникеусаобраћајунастајеобавезадасепридржавају
наредбе изражене саобраћајним знаком и на крају деонице пута
доктрајеважностзнакасепостављазнакобавештењаопрестанку
важењазнакаизричитенаредбе.

Ако јепотребнодазбогсмањенепрегледностипутаилииз
другихразлогабезбедности,учеснициусаобраћају,будуунапред
обавештениоизричитојнаредби,знакизричитенаредбеможеби-
типостављенинаодговарајућојудаљеностиодместаодаклена-
редба важи, уз допунску таблу са ознаком удаљености доместа
одакленаредбаважи.

Акоизричитанаредбаважинадеонициодређенедужинепу-
та,узсаобраћајнизнакможесепоставитидопунскатабласаозна-
комдужиненакојојзнакизричитенаредбеважи.

Знаковиизричитихнаредбиморајусепоновопоставитипо-
сле сваке раскрснице са другим путем на путу на коме је такав
знакпостављен,акоизричитанаредбаважиипосленаведенерас-
крснице.

Заозначавањеизричитихнаредбикојеважесамозаодређе-
новремеутокуданаилисамоуодређенедане,могусенапуту
постављатиисаобраћајнизнаковиизрађенитакодасусимболии
допунскетаблекојимајеодређеноњиховозначењевидљивисамо
увремезакојеважиизричитанаредбаизраженазнаком.

Саобраћајнизнаковиизричитихнаредби„ограничењебрзи-
не”(II-30)и„најмањедозвољенабрзина”(II-38)морајусепоново
поставитиипослесаобраћајнихзнакова:„насеље”(III-24),„зона
30” (III-27) „зона успореног саобраћаја” (III-29) и „зонашколе”
(III-28)акотоограничењебрзиневажиинаконнаведенихсаобра-
ћајнихзнакова.

Члан89.
Изузетноодчлана88.овогправилника:
1)знакII-1(уступањепрвенствапролаза)постављасеуне-

посреднојблизинираскрснице,помогућствунаместупрегледно-
сти,накомевозилоуступапролаздругимвозилимакојасекрећу
путемнакојинаилази,инаконтогасебезбедноукључујеусао-
браћај.

2)знакII-2(обавезнозаустављање)постављасеунепосред-
нојблизинираскрснице,помогућствунаместупрегледности,на
комесевозилообавезнозаустављадабиуступилопролаздругим
возилимакојасекрећупутемнакојинаилази,инаконтогасебез-
бедноукључујеусаобраћај.

3)знакII-33(првенствопролазазавозилаизсупротногсме-
ра)постављасенаместунапутусакогасеможевидетидеопута
накојисезабранаодноси;

4) знакови II-43, II-43.1, II-43.2, II-43.3 и II-43.4 (обавезан
смер)изнаковиII-44,II-44.1иII-44.2(дозвољенисмерови)поста-
вљајусенасамојраскрсници;

5) знак II-45 (обавезно обилажење с десне стране), знак II-
45.1(обавезнообилажењеслевестране),знакII-45.2(кружниток
саобраћаја)изнакII-45.3(обилажењесаобестране)постављајусе
наврхзнакаIII-84иIII-84.1(таблезаозначавањеврхаразделног
острва),насигналнетаблеизапрекеузонирадова.

Постављањезнаковаобавештења

Члан90.
Знаковиобавештењапостављајусетакодаучесницимауса-

обраћајупружепретходнаобавештења,обавештењаопрестроја-
вању,обавештењаоскретању,потврднообавештењеоправцукре-
тања,каоидаозначеобјекат,терен,улицуилиделовепутанакоје
сеодносе.

Члан91.
Изузетноодчлана90.овогправилника:
1) знак III-1 (првенство пролаза у односу на возила из су-

протногсмера)постављасеиспредсуженогделапутасакогасе
можевидетидеопутанакојисезабранаодноси,стимштосена
супротнојстранисуженогделапутапостављазнак II-33 (првен-
ствопролазавозилаизсупротногсмера);

2) знакови III-2и III-2.1 (путса једносмернимсаобраћајем)
постављајуседужпутасаједносмернимсаобраћајем,итонаме-
стиманакојимајепотребнодасевозачукојисекрећепутем,од-
носнокојиулазинатакавпутдаобавештењеоједносмерномса-
обраћају;

3)акосепоставезнаковиIII-2иIII-2.1обавезносепоставља-
јуодговарајућизнаковизабранеизнаковиобавезенаместимана
којимавозиласадругихпутеваулазе,односнонаилазе,напутса
једносмернимсаобраћајем;

4)знакIII-2постављасетакодајестрелицаусправнанауз-
дужнуосупута,азнакIII-2.1постављасетакодајестрелицапа-
ралелнасауздужномосомпута;

5)знакIII-3(путсапрвенствомпролаза)постављасенапо-
четкупутаиможесепоновитипослесвакераскрснице(прерас-
крсницеилинепосредноиспредраскрснице),асвипутевикојисе
укрштајуилиспајајусапутемкојијеозначензнакомIII-3морају
битиозначенизнакомII-1(уступањепрвенствапролаза)илизна-
комII-2(обавезнозаустављање);

6)знакIII-3.1(завршетакпутасапрвенствомпролаза)сепо-
стављанаместугдесезавршавапутсапрвенствомпролаза;
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7) знак III-4 (препрека за успоравање саобраћаја) поставља
сенепосредноиспредместаилидеоницепутагдесупостављени
елементизауспоравањесаобраћаја.

8)знакIII-5(означенипешачкипрелаз),знакIII-6(означени
прелазакбициклистичкестазепрекоколовоза),знакIII-7(означе-
нипешачкипрелазипрелазакбициклистичкестазепрекокловоза)
изнакIII-8(подземниилинадземнипешачкипролаз)постављају
сесамонепосредноиспредместакојеобележавају,односноизнад
места;

9)знакIII-10(смеркретањавозилакојенамеравадаскрене
улевонараскрсницинакојојјескретањеулевозабрањено)поста-
вљасенапрвураскрсницуиспредоненакојојвозиложелидаиз-
вршискретањеулевоанакојојјескретањеулевозабрањено;

10)знакIII-23(називнасељеногместа)постављасенаместу
улазанатериторијунасељеногместа;

11)знакIII-23.1(завршетакнасељеногместа)постављасена
местуизлазаизтериторијенасељеногместа;

12)знакIII-24(насеље)постављасенаместуодкогапочиње
насеље;

13)знакIII-24.1(завршетакнасеља)постављасенаместугде
сезавршаванасеље;

14)знакIII-12(престанакзабранепретицањазамоторнаво-
зила), знак III-13 (престанакзабранепретицањазатеретнавози-
ла), знакIII-14(престанакограничењабрзине), III-15(престанак
најмањедозвољенебрзине),знакIII-16(престанакзабранедавања
звучнихзнакова),знакIII-17(престанаксвихзабрана),знакIII-18
(престанакобавезеношењаланацазаснег),знакIII-19(завршетак
бициклистичкестазе),знакIII-20(завршетакпешачкестазе),знак,
знакIII-21(завршетакспојенебициклистичкеипешачкестазе)и
III-22(завршетакстазезајахаче)постављајусенаместиманапу-
туодаклепрестајудаважеодговарајућезабранеизраженесаобра-
ћајнимзнаковиманатомпуту;

15)знакIII-62(таблазаозначавањеназиваулица)сепоста-
вљанараскрсници;

16)знаковиIII-63,III-63.1,III-64иIII-64.1(таблазаусмера-
вање)сепостављајунаместунапутуодаклепочињеоштракри-
вина,каоиусамојкривини;

17)знаковиIII-82(таблазаозначавањеизлазасааутопута)и
III-82.1(таблазаозначавањеизлаза)постављасенаврхураздел-
ногострва;

18) знак III-95 (број међународног пута), знак III-96 (број
аутопута),знакIII-97(бројпута)иIII-98(километражапута)када
сепостављајукаопосебнизнаковимогубитипостављенииспод
илиизнаддругихсаобраћајнихзнакова.ЗнакIII-95постављасена
међународнимпутевима,знакIII-96нааутопутевима,азнакIII-97
наосталимпутевима;

19)знакIII-201(раскрсница)постављасеваннасељеногме-
станаудаљеностиоднајмање150mиспредраскрсницекојуозна-
чава.Овај знак семоже поставити у изузетним случајевима и у
насељеномместу;

20) знак III-203 (престројавање возила) поставља се на по-
четкураздвајањасаобраћајнихтрака;

21)знакIII-205(стреластипутоказ)и III-206(путоказната-
бла)постављајусеузонираскрсниценакојојсевршискретањена
путкојиводикаодредиштунакојисезнакодноси;

22)знакIII-210(претпутоказзаизлаз)постављасена500m
одтачкегдепочињетраказаизливањевозила.Изузетно,можесе
постављатиинамањемрастојању,алинемањемод250mодтачке
гдепочињетраказаизливањевозила;

23)знаковиIII-212иIII-213(путоказзаизлаз)постављајусе
наместимагдепочињетраказаискључивње,односноукључива-
њевозила;

24)знаковиIII-215,III-216,III-217(путоказзапрестројавање
закретањедоодређеногместа)постављасеизнадсвакесаобра-
ћајнетраке;

25) знак III-218 (потврдаправца)постављасенаодстојању
однајвише500mодпоследњегприкључка.

Постављањедопунскихтабли

Члан92.
Допунскетаблесепостављајуисподдоњеивицесаобраћај-

нихзнакованакојиседопунскатаблаодноси.

Узједансаобраћајнизнаксепостављајунајвишедведопун-
ске табле, уколико је само један саобраћајни знак постављен на
стубу.

Уколикојеназаједничомстубупостављенодвасаобраћајна
знака,ондасепостављанајвишеједнадопунскатаблапознаку.

Извођењеознаканапуту

Члан93.
Ознака „неиспрекидана линија заустављања” (V-1) обеле-

жавасесамонаприлазимагде јепостављензнак„обавезнозау-
стављање”(II-2)илизнакови„забранапролазабеззаустављања”
(II-32), (II-32.1) и (II-32.2). Изузетно, неиспрекидана линија зау-
стављања се обележаванаприлазу смафоризоване раскрсницеи
услучајукаданаприлазунијепостављензнак„обавезнозауста-
вљање”(II-2).

Ознака„неиспрекиданалинијазазаустављање”(V-1)нарас-
крсницамаморабитиизведенатакодавозачзаустављеногвозила
имадовољнупрегледностнадраскрсницомуодносунасаобраћај
возилаипешака.

Ознаке „испрекидана линија заустављања” (V-1.1) и (V-1.2)
обележавају се само уз саобраћајни знак „уступање првенства
пролаза”(II-1),анепосреднопретелинијенапутуможедасеобе-
лежиознака„саобраћајнизнакови”(V-15.4).

Ознаке„тачкенаколовозу”(V-18)сеизводеувексаспољне
странеивичнелинијекојасеналазисадеснестранеусмерукрета-
ња,нарастојањуод0,2mодивичнелиније.Уколиконемамогућ-
ностидасетачкеизведусаспољашњестранеивичнелиније,тачке
сеизводе саунутрашњестране.Тачке сеизводеу континуитету
надеоници,осимузонипетљи.Међусобнорастојањеизмеђусре-
диштатачакаје35mипостављасеобавезноуззнакове„маглана
путу”(III-89),(III-89.1),(III-89.2).

Постављањесемафора

Члан94.
Семафорисепостављајунастубове.
Стубовиносачисемафорамогубити:раванстуб(којиможе

битиредукованнаставкомносачасаобраћајнихзнакова),конзолни
стубипорталнистуб.

Уизузетнимслучајевима,каданепостојипросторзапоста-
вљањестубапоредколовозасемафорисемогупомоћупосебних
носачапоставитиинаобјектепоредколовоза.

Акопостојивећависинасаобраћајногпрофилакојаонемогу-
ћаваприменуконзолногстубаилипортала,семафорисемогупо-
моћупосебнеконзоле,поставитиинастубјавнерасветеилистуб
контактнемрежеили сепоставитина челичнуужаднаприлазу,
односноусамојзонираскрснице.

Аконаприлазураскрсницепостојестубовикомуналнихин-
сталација, који би заклањали семафор постављен на сопствени
стубносач,ањиховапозицијанаприлазуитехничкиусловиобез-
беђују постављање семафора поред коловоза, семафори се могу
поставитинастубовекомуналнихинсталација.

На стубу на коме се налази семафор на висини из става 5.
овог члана,могу сепоставитии семафоримањихдимензија, на
мањојвисининамењенихзарегулисањекретањавозилаипешака.

Семафорикојисепостављајунастубпоредколовоза,морају
битипостављенинависиниод2,2mдо2,5mодповршинепута.

Најмањерастојањекрајњеивицесемафоракојијепостављен
на стуб семафора од ивице коловоза износи од 0,5m до 0,75m
у зависностиоддозвољенебрзине, анајвећерастојање је1,2m.
Упосебнимслучајевима,уколиконијемогућепоставитистубна
одговарајућем растојању потребно је поставити конзолне носа-
че семафора како би растојање семафора задовољило претходне
услове.

Растојањеосовинестубасемафораодивицеколовозаизноси
од0,75mдо1m.Упосебнимслучајевима,највећеудаљењестуба
одивицеколовозадефинисанојеусловомдавозачнаприлазурас-
крсницеможеправовременодауочисветлоснисигнал.

Кадасесемафорипостављајуизнадколовоза(конзола,пор-
тал,уже),постављајусенаначиндаседоњаивицасемафорана-
лазинависиниод4,5mдо6mодпута.

Тастерзанајавусепостављанависиниод0,85mдо1,05m
одпута.
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Растојањестубасемафораодлинијезаустављањаизносинај-
мање3m.

Сви семафори који су постављени изнад коловоза могу да
имајуконтраснуплочузапобољшавањеуочљивости.

Семафорсепостављаувекпоредколовоза,садеснестранеу
смерукретањавозила.

На прилазима раскрсници са више саобраћајних трака по
смеруобавезнојепоставитисемафоркојиприказујеистесигнал-
непојмове(понављач)наконзолномстубуилиналевојстрани.

На прилазима са једном саобраћајном траком, понављач се
постављауколикоусловиправовременогуочавањасигналанарас-
крсницитозахтевају.

IV.ПРЕЛАЗНЕИЗАВРШНЕОДРЕДБЕ

Члан95.
Знак I-3 (опасан успон), знак I-4 (опасна низбрдица), знак

I-33(прелазпутапрекожелезничкепругебезбраникаилиполу-
браника);I-34(Андрејинкрст)I-34.1(Андрејинкрст),знакII-32.1
(забрана пролаза без заустављања); знак III-11 (близинашколе);
знакIII-25(зоназабранепаркирања);знакIII-25.1(завршетакзоне
забранепаркирања); знак III-26 (пешачказона); знак III-26.1 (за-
вршетакпешачкезоне)III-26.1;знакIII-27(зона30);знакIII-27.1
(завршетакзоне30);знакIII-28(зонашколе);знакIII-28.1(завр-
шетакзонешколе);знакIII-34(болница);знакIII-57(проходност
пута); знак III-60 (путни објекат); знак III-61 (река); знак III-65
(станица полиције); знак III-66 (контрола брзине кретања); знак
III-82.1(таблазаозначавањеизлаза);знакIII-85(опаснадеоница
пута); знак III-90 (одмориште); знак III-90.1 (излазакнаодмори-
ште);знакIII-94(ограничењенајвећедозвољенебрзиненапуте-
вимауРепублициСрбији);знакIII-95(бројмеђународногпута);
знакIII-98(километражапута);знакIII-202(кружнараскрсница);
знаковиIII-215,III-216,III-217(путоказзапрестројавањезакрета-
њедоодређеногместа);знакIII-218(потврдаправца);знакIII-302
(обилазак); ознакаVIII-5 (табле за означавање сталнихпрепрека
унутаргабаритаслободногпрофилапутанаулазуутунел),којису
постављенинапутуморајубитипромењенинајкаснијепетгодина
наконступањанаснагуовогправилника.

Члан96.
Даном ступањана снагу овогправилника престаје да важи

Правилник о саобраћајној сигнализацији („Службени гласник
РС”,број26/10).

Члан97.
Овајправилникступанаснагуосмогданаодданаобјављи-

вањау„СлужбеномгласникуРепубликеСрбије”.

Број110-00-00078/2014-22
УБеограду,24.новембра2014.године

Министар,
проф.дрЗоранаМихајловић,с.р.
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ПРИЛОГ1.

КАРАКТЕРИСТИКЕМАТЕРИЈАЛАЗАИЗВОЂЕЊЕОЗНАКАНАПУТУУЗАВИСНОСТИОДВРСТЕПУТА

Врстапута RL
Бела

RL
Жута

RW
(акосепримењује)

Qd
Бела

S
(SRTјединице)

Aутопут
Новеознаке ≥300 - ≥75 ≥160 ≥50
Накончетиригодине ≥150 - ≥35 ≥130 ≥45

ОсталидржавнипутевиIреда
Новеознаке ≥300 ≥200 75 160 50
Накондвегодине ≥150 ≥100 ≥35 ≥130 ≥45

ДржавнипутIIреда
Новеознаке ≥300 ≥200 ≥75 ≥160 ≥50
Накондвегодине ≥150 ≥80 ≥35 ≥130 ≥45

Општинскипутеви
Новеознаке ≥300 ≥200 ≥75 ≥160 ≥50
Наконједнегодине ≥100 ≥80 ≥35 ≥130 ≥45

Главнесаобраћајницeунасељеномместу
Новеознаке ≥200 ≥150 ≥50 ≥200 ≥50
Наконједнегодине ≥100 ≥80 ≥35 ≥160 ≥45

Осталесаобраћајницеунасељеномместу Новеознаке ≥200 ≥150 - ≥200 ≥50

RL –коефицијентретрорефлексије(mcdxm
-2xlux-1);

RW –коефицијентретрорефлексијеувлажнимусловима(mcdxm
-2xlux-1);

Qd –коефицијентосветљеностипридифузномосветљењу(mcdxm
-2xlux-1);

S –вредностотпоранаклизање(SRT)

КАРАКТЕРИСТИКЕМАТЕРИЈАЛАЗАИЗВОЂЕЊЕПРИВРЕМЕНИХОЗНАКАНАПУТУУЗАВИСНОСТИОДВРСТЕПУТА

Врстапута RL
Белаижута

RW
(акосепримењује)

Qd
Жута

S
(SRTјединице)

ДржавнипутIреда
Новеознаке ≥300 ≥75 ≥100 ≥50
Токомесплоатације ≥150 ≥35 100 ≥45

ДржавнипутIIиопштинскипутеви
Новеознаке ≥300 ≥75 ≥100 ≥50
Токомексплотације ≥100 ≥35 ≥100 ≥45

Главнесаобраћајницeунасељеномместу
Новеознаке ≥300 ≥50 ≥100 ≥50
Токомексплотације ≥150 ≥35 ≥100 ≥45

Осталесаобраћајницеунасељеномместу ≥150 - ≥100 ≥50
RL –коефицијентретрорефлексије(mcdxm

-2xlux-1);
RW –коефицијентретрорефлексијеувлажнимусловима(mcdxm

-2xlux-1);
Qd –коефицијентосветљеностипридифузномосветљењу(mcdxm

-2xlux-1);
S –вредностотпоранаклизање(SRT)

ПРИЛОГ2.

САОБРАЋАЈНИПРОЈЕКАТ

1)општадокументацијаускладусапрописима:
 –насловнастранаоверенаодстранеодговорноглицакојеиз-

рађујепројекатиинвенститорасадржи:називпројектасаназивом
илокацијомобјекта,ознакујавногпута,датумизрадеибројпро-
јекта,називиадресуинвеститора,називиадресуизрађивачапро-
јекта,потписипечатодговорногпројектанта;

 –изводизодговарајућегрегистраизрађивачапројектакојије
израдиотехничкудокументацију;

 – решење надлежног министарства за послове грађевинар-
стваоиспуњеностиусловаправноглицазаизрадутехничкедо-
кументације;

 –решењеоодређивањуодговорногпројектантазапројекат
заведенуделоводнику;

 –копијалиценцеодговорногпројектантаипотврдаоњеном
рокуважења(оверенапотписомипечатом),уколикоихимавише
потребнојеприложитизасве;

 –изјаваодговорногпројектантаопоступањусаважећимза-
конимаипрописима(навестиважећузаконскурегулативуускладу
сапројектом)иизјаваоидентичностисвихпримеракапројекта;

 –потписанеиоверенеизјавеодговорнихпројектанатаоме-
ђусобној усаглаше ности свих делова пројекта (уколико их има
дваиливише);

 –нумерисансадржајпројектнотехничкедокументације.

2)пројектнизадатаковеренпечатомипотписомодинве
ститора:

 –циљевеисврхуизрадепројекта;
 –податкеоусловимаизодговарајућепросторнопланскеиур-

банистичкедокументације,границеобухватаидругоизпланскеи
урбанистичкедокументације(нетребазапројектепривременесао-
браћајнесигнализације),општеподаткеообјекту(локација,намена,

захтевипремапројектанту,посебни –оправданизахтевидатипона-
логуинвеститора,министарстава,локалнихзаједница,инспекција,
исл.,начинизраде,описизрадепофазама,везесаокружењемисл.;

 –податкеотехничкимкарактеристикамасаобраћајнесигна-
лизацијеускладусаважећимпрописима;

 –подлоге заизрадутехничкедокументацијеобезбеђујеин-
веститор;

 –потписиовераинвеститора.

3)техничкиизвештај:
 –техничкиизвештајовераваодговорнипројектант;
 – детаљан опис сврхе израде пројекта са ограничењима и

описпредложеногрешења;
 –описдеоницепута(дужина,ширинаколовоза,режимсао-

браћаја,прикључци,раскрснице,објектидужпута);
 –образложењеостањупостојећесаобраћајнесигнализације

напутукојасезадржава,замењујеилиуклањауцелости;
 –детаљанописврстерадоваиизборначинарегулисањаса-

обраћаја(услучајуизвођењарадованапуту),уколикосерадифа-
зно,описатисвакуфазупосебно;

 –списаксвихстандардакојисекористеупројекту;
 –саобраћајно-техничкипрорачун(прорачунрадасветлосних

сигнала);
 –акосесаобраћајпреусмеравадефинисатиначинвођењаса-

обраћајанаалтернативнеправце;
 –позахтевуинвеститора,анализасаобраћајнихтокованаде-

оници(просечангодишњидневнисаобраћај,структура,неравно-
мерностпротокаисл.);

 –очекиваниефекти.

4)предмерипредрачунсаобраћајнесигнализације:
 – предмер и предрачун саобраћајне сигнализације оверава

одговорнипројектант;
 –предмеррадова:навестисаобраћајнусигнализацијукојасе

пројектује,замењује,уклањаилиизмешта;
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 –табеларнипрегледсаобраћајнесаигнализације(задржавне

путевеназахтевинвеститора);
 –предрачунрадова:навестиколичинеизпредмераса једи-

ничнимценамаиукупномвредностирадова.

5)техничке услове за израдуипостављање саобраћајне
сигнализације:

 –техничкиусловизаизвођењевертикалнесабраћајнесигна-
лизације;

 –техничкиусловизауградњуиизвођењеознаканаколовозу;
 –техничкиусловизаизвођењесветлоснесабраћајнесигна-

лизације;
 –техничкиусловизаизвођењеопременапуту.

6)прилогомерамазаштитенарадуизаштитеживотне
срединекојесеодносенапројекат;

7)графичкидеопројекта:
 –графичкидеопројектаовераваодговорнипројектант;
 – ситуациони план постојећег стања је у размериР=1:1000

или Р=1:500 (на ситуационом плану назначити која саобраћајна
сигнализацијасеуклања,делимичноилиуцелостизамењујено-
вом,илизадржаваисл.);

 – прегледна карта је у размери Р=1:5000 или Р=1:2500, са
уцртаним и уписаним бројевима ситуационих планова новопро-
јектованогстањаакоихимавише;

 –ситуациониплан(планови)новопројектованогстањаураз-
мери Р=1:1000 или Р=1:500, списак цртежа (цртеже обележити
легендомудоњемлевомуглуизаглављемудоњемдесномуглу,
обележити страну света (правац) „Север”, приказати координате
издржавногкоординатногсистема;

 –легенданацртежутребадасеодносинасвакицртежпо-
себно

 –свакисаобраћајни знакилиопремунацртежуобележити
шифром знака, тако да се разликује постојеће и новопројектно
стање;

 –ситуационипланраскрсницеуразмериР=1:500илиР=1:250;
 –посебниделовипројектазапостављањесаобраћајнесигна-

лизације,расвете,семафорскесигнализацијеисл.требаобрадити
иоверитиодстранеодговорногпројектантазатуврстурадовакао
главнеграђевинскепројектеконструкцијакојесадрже:

1.) Текстуалну документацију: (а) технички извештај, (б)
техничкеусловезапројектовањеиизвођење (прегледтехничких
прописа и стандарда према којима је објекат пројектовани пре-
макојимаћесеизвестирадови,детаљанописизвођењапојединих
елеменатаирадова,условеквалитета запримењениматеријали
начинрада,методологијуиобимконтроле,детаљанопистехно-
лошкогпроцесаизградње,заштитуелеменатаконструкцијеидр.);

2.) Нумеричку документацију: (а) прорачун конструкције
(прорачун за све носеће и конструктивне елементе конструкци-
јеобјектакојимсепроверавајуносивост,стабилност).Прорачун
конструкцијесадржишемупрорачунскогмоделасапрецизноде-
финисанимпозицијамаиграничнимусловима,шемуоптерећења,
прорачунстатичкихидинамичкихутицаја,димензионисање,до-
каз стабилности, прорачун деформација и веза, а у свемупрема
техничкимнормативима,(б)спецификацијуматеријала(арматуре,
челикаидр.);

3.)Графичкудокументацијууодговарајућојразмери:(а)дис-
позиционе цртеже са ознакама свих конструктивних елемената
конструкције и фундамената који садрже потребне основе, пре-
секеиизгледе саунетимознакамапозицијаиз статичкогпрора-
чуна; (б)цртежеплановеоплатебетонскеконструкције,планове
арматуреипотребнедетаљеармирања;(в)цртежеконструктивног
решењачеличнеконструкцијеипотребнеконструктивнедетаље;
спецификацијуматеријала(арматуре,челикаидр.);

 – саобраћајни део за семафорску сигнализацију оверен од
странеодговорногпројектантазатуврстурадова –прорачунсиг-
нала,иГлавнипројекателектричнихинсталацијаоверенодстра-
неодговорногпројектантазатуврстурадова (подлогезаизраду
главног пројекта електричних инсталација су елементи главног
грађевинскогпројекта,техничкиусловизаприкључењенаинфра-
структуру издати од стране овлашћене организације; текстуалну
документацијуглавногпројектаелектричнихинсталацијакојаса-
држи:техничкиизвештајсатехничкимобразложењемусвојених

решења,материјалаиопреме,техничкеусловезаизвођење,при-
мењенепрописе,стандардеидр.;нумеричкудокументацијуглав-
ногпројектаелектричнихинсталацијакојасадржи:

1)одговарајућепрорачуне, (б)предмерипредрачунопреме
материјала и радова; графичку документацију главног пројекта
електричнихинсталацијакојасадржи:

2)ситуациониплануразмери1:500сауцртанимприкључ-
ним водовима на инфраструктуру, (б) потребне блок шеме, (в)
потребне цртеже инсталација сигналних и телекомуникационих
система,цртежеуземљењаигромобранскезаштите,цртежеевен-
туалнетрафостаницеиспољногосветљењаакоихима.

8)детаљисаобраћајнесигнализације:
 –детаљпостављањасаобраћајнесигнализацијесеприказује

уодговарајућојразмери(Р=1:25,Р=1:50,Р=1:100исл.)
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8.Законаобезбедностисаобраћајанапутевима(„Службенигла-
сникРС”,бр.41/09,53/10,101/11,32/13УСи55/14),

Министарграђевинарства,саобраћајаиинфраструктуредо-
носи

ПРАВИЛНИК

оначинурегулисањасаобраћајанапутевима
узонирадова

I.УВОДНЕОДРЕДБЕ

Члан1.
Овимправилникомпрописујесеначинвршењанепосредног

регулисањасаобраћајанапутевиманаделунакомесеизводера-
дови,начинизвођењарадованапуту,изглединачиндавањазна-
ковакоједајуодређеналица.

Члан2.
Подначиномизвођењарадованапутуусмислуовогправил-

никаподразумевасетехничкорегулисањесаобраћајанаделупута
накомесеизводерадови.

Подначиномвршењанепосредногрегулисањасаобраћајана
путевиманаделунакомесеизводерадовииначиндавањазнакова
коједајуодређеналица,усмислуовогправилникаподразумевасе
техничкорегулисањесаобраћајакојеобављајунајмањедва,зато
одређенарадникаизвођачарадова,односноуправљачапута.

Деопутанакомесеизводерадови(удаљемтексту:зонара-
дова)усмислуовогправилникаподразумевасезонарадованапу-
тукојасеутврђујепосебнимтехничкимрегулисањемсаобраћаја.

Члан3.
Саобраћајнасигнализацијаузонирадовасепостављаускла-

дусаважећимпрописимаосаобраћајнојсигнализацији.
Техничкорегулисањесаобраћајаузонирадовасевршипре-

ма утврђеном режиму саобраћаја, дефинисаним саобраћајним
пројектом,одобренимодстранеоргананадлежногзапословеса-
обраћаја.

Члан4.
Зонарадова jeдеопутанакојем јеутврђенпосебанрежим

саобраћаја у токуизвођења радова на путу. Зона радова почиње
одпрвогсаобраћајногзнакапривременесаобраћајнесигнализаци-
јенапутуузониупозорењаизавршавасепоследњимсаобраћај-
нимзнакомпривременесаобраћајнесигнализацијенакрајузавр-
шнезоне.Зонарадовасадржи:зонуупозорењаиподручјесужења.
Подручјесужењасадржи:прелазнузону,зонуактивностиизавр-
шнузону.Прелазназонасадржи:областпочетногсужења,област
смиривањаиобластзавршногсужењаколовоза.Зонаактивности
садржи:заштитнузонуиградилиште.

Зонаупозорењапредстављадеопутанакојемсеучеснициу
саобраћајуинформишуонаилазећојзонирадованапутуиприла-
гођавајусвојепонашањеновонасталојситуацији.
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