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КРИВИЧНИ 
ЗАКОНИК

ЗАКОНИК О 
КРИВИЧНОМ 

ПОСТУПКУПрема стању законодавства од 
24. новембра 2016. године

Предговор и регистар појмова 
проф. др Зоран Стојановић

Према стању законодавства од 31. маја 2014. године
Предговор: Слободан Бељански, 
Горан П. Илић и Миодраг Мајић

Ово издање садржи, изузев интегралног законског текста 
и стварног регистра усклађених са Законом о изменама 
и допунама Кривичног законика („Службени гласник 
РС“, број 94/16), прилоге, и то због тзв. одредаба пре-
лазног карактера, односно њиховог различитог ступања 
на снагу. Након табеларног приказа у коме су наведе-
не одредбе које су предмет vacatio legis-a, следи текст 
чланова КЗ-а у примени до 1. јуна 2017, а затим и оних 
одредаба које престају да важе од 1. марта 2018. године.  
У предговору проф. др Зорана Стојановића посебно су 
објашњене последње новеле у Кривичном законику.

Закоником о кривичном поступку од 2011. чини се највећи 
заокрет у осам деценија дугој историји нормирања кри-
вичнопроцесног права у Србији. Из система који је био део 
германо-аустријске традиције кривичног поступка, мешо-
витог типа, уз иницијалне елементе акузаторског процес-
ног система, прелази се на англо-амерички акузаторски 
процесни систем, са елементима страначког модела и рас-
правног начела након подизања оптужнице. Ово издање 
садржи и Предговор у коме се новине у нашем кривич-
ном поступку свестрано, темељно и зналачки предочавају 
стручној и широј јавности.  

проф. др Зоран Стојановић
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На осно ву чла на 132. став 5, чла на 153. став 5. и чла на 154. 

став 3. За ко на о без бед но сти са о бра ћа ја на пу те ви ма („Слу жбе ни 
гла сник РС”, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – УС и 55/14, 96/15 – 
др. за кон, 9/16 – УС), 

Ми ни стар гра ђе ви нар ства, са о бра ћа ја и ин фра струк ту ре до-
но си

ПРАВИЛНИК

осаобраћајнојсигнализацији

I. ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1.
Овим пра вил ни ком про пи су ју се вр ста, зна че ње, об лик, бо-

ја, ме ре, ма те ри ја ли за из ра ду са о бра ћај не сиг на ли за ци је и пра-
ви ла по ста вља ња са о бра ћај не сиг на ли за ци је на пу те ви ма; вр ста, 
из глед, тех нич ке ка рак те ри сти ке и на чин по ста вља ња и ме ста на 
ко ји ма се мо ра ју по ста ви ти бра ни ци или по лу бра ни ци, уре ђа ји 
за да ва ње све тло сних, звуч них зна ко ва и на чин њи хо ве упо тре бе; 
при вре ме на са о бра ћај на сиг на ли за ци ја, из глед, тех нич ке ка рак те-
ри сти ке, на чин по ста вља ња и упо тре ба бра ни ка и дру гих сред ста-
ва за обез бе ђе ње ме ста на ко ме се из во де ра до ви.

основнипојмовииизрази

Члан 2.
Из ра зи упо тре бље ни у овом пра вил ни ку има ју сле де ће зна-

че ње:
1) апликативнетракесу спе ци јал ни ви ше слој ни ма те ри ја ли 

за из ра ду озна ка на ко ло во зу на ба зи гу ме, од но сно пла сти ке, раз-
ли чи тих де бљи на и тек сту ра;

2) банкинаје део јав ног пу та на ко јем се по ста вља са о бра ћај-
на сиг на ли за ци ја;

3) бојиласу ма те ри ја ли за из ра ду озна ка на пу ту у теч ном, 
од но сно жит ком ста њу и са сто је од пиг ме на та, ве зив них сред ста-
ва, пу ни ла, раз ре ђи ва ча и све тло од бој них пер ли;

4) браници и полубраницису уре ђа ји ко ји се са сто је од ме-
ха ни зма за по кре та ње и ба ри је ра са све тло сним, од но сно ре тро-
ре флек ту ју ћим озна ка ма и слу же за по вре ме но об у ста вља ње са о-
бра ћа ја; 

5) запрека (баријера) је при вре ме на са о бра ћај на сиг на ли за-
ци ја ко ја се ко ри сти за усме ра ва ње са о бра ћа ја, од но сно озна ча ва-
ње де ла пу та на ко јем је при вре ме но об у ста вљен са о бра ћај;

6) запречнатракаје при вре ме на са о бра ћај на сиг на ли за ци ја 
за озна ча ва ње пре пре ка на пу ту и ме ста на ко ме се из во де ра до ви 
на пу ту (у да љем тек сту: зо на ра до ва); 

7) заштитнаограда је опре ма пу та чи ја је основ на на ме на 
спре ча ва ње скре та ња во зи ла са пу та;

8) индикатор врха површине раздвајања токова је опре ма 
пу та ко ја слу жи за озна ча ва ње ме ста раз два ја ња са о бра ћај них то-
ко ва;

9) катадиоптер је све тло сна озна ка из ра ђе на од ре тро ре-
флек ту ју ћег ма те ри ја ла, по ста вља се на за штит ним огра да ма и 
боч ним смет ња ма у про фи лу пу та, ко ја слу жи за озна ча ва ње прав-
ца пру жа ња пу та и иви це ко ло во за;

10) класаматеријалаје ка рак те ри сти ка ма те ри ја ла за из ра ду 
ли ца са о бра ћај ног зна ка, ко ја слу жи за кла си фи ка ци ју ма те ри ја ла 
пре ма ко е фи ци јен ту ре тро ре флек си је; 

11) линеарникатадиоптерје опре ма пу та на ме ње на за по ду-
жно обе ле жа ва ње огра да, зи до ва и ба ри је ра; 

12) маркерје опре ма пу та ко ја омо гу ћа ва уоч љи вост са о бра-
ћај них по вр ши на и озна ка на пу ту; 

13) монтажниивичњакје опре ма пу та на ме ње на за усме ра-
ва ње са о бра ћа ја и во ђе ње са о бра ћај них то ко ва; 

14) носач саобраћајне сигнализације (стуб, пор тал, кон зо ла, 
и сл.) је кон струк ци ја на ко ју се по ста вља са о бра ћај на сиг на ли за-
ци ја;

15) опремапротивзаслепљивањавозачаје опре ма пу та ко ја 
слу жи за спре ча ва ње за сле пљи ва ња во за ча од све тла во зи ла из су-
прот ног сме ра;

16) пластичниматеријалису ма те ри ја ли за из ра ду озна ка на 
ко ло во зу у теч ном, од но сно жит ком ста њу на ба зи пла сти ке;

17) ретрорефлектујући материјали за из ра ду ли ца са о бра-
ћај ног зна ка (фо ли је) су пла стич ни ма те ри ја ли са угра ђе ним еле-
мен ти ма за ре тро ре флек си ју, леп ком за при чвр шћи ва ње на под-
ло гу и за штит ним по вр шин ским сло јем за од бра ну од спољ них 
ути ца ја;

18) саобраћајничуњје при вре ме на са о бра ћај на сиг на ли за ци-
ја ко ну сног об ли ка ко јом се во за чи упо зо ра ва ју на пре пре ке, од но-
сно зо ну ра до ва на пу ту;

19) саобраћајно огледало је опре ма пу та, на ме ње на по бољ-
ша њу пре глед но сти на пу ту;

20) сигналнатаблаје при вре ме на са о бра ћај на сиг на ли за ци ја 
на ме ње на озна ча ва њу зо не ра до ва на пу ту, са треп ћу ћим све тли ма, 
са о бра ћај ним зна ко ви ма, од но сно зна ко ви ма са из ме њи вим са др-
жа јем по ру ка и мо же се по ста ви ти на зад њи део во зи ла, од но сно 
при ко ли ци ко ји се ко ри сте у зо ни ра до ва;

21) смероказје све тло сна озна ка са ре тро ре флек ту ју ћим по-
вр ши на ма ко ја слу жи за озна ча ва ње прав ца пру жа ња пу та и иви ца 
ко ло во за;

22) стубићје опре ма пу та ко јом се спре ча ва при ступ на по-
вр ши не ко је ни су на ме ње не од ре ђе ним уче сни ци ма у са о бра ћа ју;

23) таблазаозначавањеврхаострваје са о бра ћај ни знак ко-
ји упо зо ра ва во за че да на и ла зе на остр во, или је стуб са уну тра-
шњим осве тље њем жу те бо је и по ста вља се на врх остр ва;

24) ублаживач удара (аб сор бер) је опре ма пу та и слу жи за 
убла жа ва ње уда ра во зи ла у обје кат на пу ту и по ста вља се на ме-
сти ма где по сто ји из ра же на опа сност од на ле та ња во зи ла;

25) штапзаозначавањепутау зим ским усло ви ма је све тло-
сна озна ка са на из ме нич ним по љи ма цр ве не и жу те бо је и слу жи 
за озна ча ва ње прав ца пру жа ња пу та и иви ца ко ло во за у зим ским 
усло ви ма.

II. СА О БРА ЋАЈ НА СИГ НА ЛИ ЗА ЦИ ЈА

Члан 3.
Под са о бра ћај ном сиг на ли за ци јом, у сми слу овог пра вил ни ка 

се под ра зу ме ва ју:
1) са о бра ћај ни зна ко ви;
2) озна ке на пу ту;
3) се ма фо ри; 
4) бра ни ци, од но сно по лу бра ни ци на пре ла зу пу та пре ко же-

ле знич ке пру ге;
5) при вре ме на са о бра ћај на сиг на ли за ци ја;
6) све тло сне озна ке на пу ту;
7) дру ге озна ке на пу ту (у да љем тек сту: опре ма пу та). 

Члан 4.
Из глед и на чин по ста вља ња са о бра ћај не сиг на ли за ци је на 

пу ту је про пи сан овим пра вил ни ком. 
Тех нич ке ка рак те ри сти ке са о бра ћај не сиг на ли за ци је из во де 

се у скла ду са ва же ћим срп ским стан дар ди ма.
Ако за са о бра ћај ну сиг на ли за ци ју не по сто ји од го ва ра ју ћи 

срп ски стан дард, при ме ни ће се од го ва ра ју ћи европ ски стан дард.
Те ме љи, по сто ља и но са чи са о бра ћај не сиг на ли за ци је су де-

фи ни са ни стан дар дом.

саобраћајнипројекат

Члан 5.
Са о бра ћај на сиг на ли за ци ја се по ста вља и обе ле жа ва на пу ту 

на осно ву са о бра ћај ног про јек та у скла ду са од ред ба ма овог пра-
вил ни ка и про пи си ма ко ји ма се уре ђу је област са о бра ћа ја. 

Са о бра ћај ни про је кат је про је кат са о бра ћа ја и са о бра ћај не 
сиг на ли за ци је, у скла ду са про пи си ма ко ји ма се уре ђу је тех нич ка 
до ку мен та ци ја.

Тех нич ку до ку мен та ци ју чи не: са о бра ћај ни про је кат, тех-
нич ка кон тро ла и пра те ћа до ку мен та ци ја (ми шље ња, са гла сно сти, 

М И Н И С ТА Р С Т ВА
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до ку мен та ци ја на осно ву ко је се из во де ра до ви на пу ту, овла шће-
ња, пу но моћ ја и др.). 

Из у зет но од ста ва 3. овог чла на, тех нич ка кон тро ла ни је са-
став ни део тех нич ке до ку мен та ци је за од го ва ра ју ћи ни во из ра де 
исте, у скла ду са про пи си ма ко ји ма се уре ђу је тех нич ка до ку мен-
та ци ја.

Са о бра ћај ни про је кат са др жи: 
1) на слов ну стра ну;
2) са др жај про јект не до ку мен та ци је;
3) оп шту до ку мен та ци ју у скла ду са про пи си ма; 
4) про јект ни за да так ове рен пе ча том и пот пи сом ин ве сти то ра;
5) тех нич ки из ве штај;
6) пред мер и пред ра чун са о бра ћај не сиг на ли за ци је;
7) тех нич ке усло ве за из ра ду и по ста вља ње са о бра ћај не сиг-

на ли за ци је, за од го ва ра ју ћи ни во из ра де исте, у скла ду са про пи-
си ма ко ји ма се бли же уре ђу је тех нич ка до ку мен та ци ја; 

8) при лог о ме ра ма за шти те на ра ду и за шти ти жи вот не сре-
ди не ко је се од но се на про је кат, за од го ва ра ју ћи ни во из ра де исте, 
у скла ду са про пи си ма ко ји ма се уре ђу је тех нич ка до ку мен та ци ја;

9) гра фич ки део про јек та; 
10) де та ље са о бра ћај не сиг на ли за ци је.
Са о бра ћај ни про је кат дат је у При ло гу 1. ко ји је од штам пан 

уз овај пра вил ник и чи ни ње гов са став ни део. 

1.саобраћајнизнакови

Члан 6.
Са о бра ћај ни зна ко ви су: зна ко ви опа сно сти, зна ко ви из ри чи-

тих на ред би и зна ко ви оба ве ште ња. 
Уз са о бра ћај ни знак је до зво ље но по ста вља ње до пун ске та-

бле ко ја је са став ни део са о бра ћај ног зна ка и бли же од ре ђу је ње-
го во зна че ње. 

До пун ска та бла се по ста вља ис под до ње иви це са о бра ћај ног 
зна ка на ко ји се од но си.

Члан 7.
Са о бра ћај ни знак се по ста вља на но сач са о бра ћај ног зна ка 

по ред ко ло во за.
До зво ље но је да се са о бра ћај ни знак по ста ви на:
1) кон зол ни но сач;
2) пор тал ни но сач;
3) за пре ку;
4) сиг нал ну та блу;
5) но сач се ма фо ра и то:
(1) је дан знак из над се ма фо ра;
(2) два зна ка са де сне стра не у ни воу се ма фо ра, на по себ ном но-

са чу и то зна ко ви: II-1, II-2, II-4, II-43, II-43.1, II-43.2, II-43.3, II-43.4, 
II-44, II-44.1, II-44.2, III-2, III-2.1, III-3, III-3.1 и III-62;

Ше мат ски при каз по ста вља ња са о бра ћај них зна ко ва на но сач 
се ма фо ра је дат на сли ци бр. 1.

Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, уз обра зло же ње у са о бра-
ћај ном про јек ту, до зво ље но је да се са о бра ћај ни знак по ста ви на 
еле мен те ко му нал не ин фра струк ту ре уз са гла сност над ле жног 
вла сни ка, од но сно ко ри сни ка ко му нал не ин фра струк ту ре. 

По ле ђи на са о бра ћај них зна ко ва II-1, II-2 и III-3 не сме би ти 
за кло ње на. 

Члан 8.
На за јед нич ком но са чу за са о бра ћај ни знак по ред ко ло во за, 

не сме се по ста ви ти ви ше од две до пун ске та бле уз је дан са о бра-
ћај ни знак. 

На за јед нич ком но са чу за са о бра ћај ни знак по ред ко ло во за, 
не сме се по ста ви ти ви ше од два са о бра ћај на зна ка и две до пун ске 
та бле.

На за јед нич ком но са чу за са о бра ћај ни знак по ред ко ло во за не 
сме се по ста ви ти ви ше од два са о бра ћај на зна ка ко ји се од но се на 
је дан смер кре та ња.

Из у зет но од ста ва 1, 2, и 3. овог чла на, на рас кр сни ци без се-
ма фо ра у на се љу, до зво ље но је на за јед нич ком но са чу са о бра ћај ног 
зна ка по ред ко ло во за по ста ви ти три са о бра ћај на зна ка без до пун-
ских та бли, ка да је пр ви у ни зу од тих зна ко ва знак II-1 или II-2, 
дру ги у ни зу је дан од зна ко ва: II-43, II-43.1, II-43.2, II-43.3, II-43.4, 
II-44, II-44.1, II-44.2, II-45.2, II-26, II-26.1 а тре ћи у ни зу је дан од 
зна ко ва: III-5, III-6, III-7. 

На за јед нич ком но са чу са о бра ћај ног зна ка по ред ко ло во за 
до зво ље но је по ста ви ти три са о бра ћај на зна ка без до пун ских та-
бли и то зна ко ве: III-205, III-63 и III-64.

Са о бра ћај ни зна ко ви ко ји се по ста вља ју на за јед нич ком но-
са чу мо ра ју би ти исте гру пе ди мен зи је зна ко ва и кла се ма те ри ја ла. 

Та бе ла гру па ди мен зи ја зна ко ва на за јед нич ком но са чу да та 
је у При ло гу 2 ко ји је од штам пан уз овај пра вил ник и чи ни ње гов 
са став ни део. 

Са о бра ћај ни зна ко ви на за јед нич ком но са чу по ред ко ло во за 
се по ста вља ју од нај ви шег ка нај ни жем, сле де ћим ре дом: зна ко-
ви опа сно сти, зна ко ви из ри чи тих на ред би па зна ко ви оба ве ште ња. 

Из у зет но од ста ва 8. зна ко ви III-3 и III-3.1 се по ста вља ју на 
нај ви шу по зи ци ју.

Члан 9.
Са о бра ћај ни зна ко ви ван на се ља по ста вља ју се на ви си ни од 

1,2 m до 1,4 m.
Са о бра ћај ни зна ко ви у на се љу по ста вља ју се на ви си ни од 

2,2 m до 2,4 m, а из у зет но ван пе шач ких по вр ши на до зво ље но је 
по ста вља ње на ви си ни од 1,4 m до 1,8 m.

Из у зет но од ста ва 1. овог чла на:
1) на ви си ни од 0,8 m по ста вља ју се зна ко ви: I-35, III-59, III-82, 

III-82.1, III-83, III-95, III-96, III-97, III-98 и III-99;
2) на ви си ни од 1,5 m до 1,7 m по ста вља ју се зна ко ви: II-45, 

II-45.1, II-45.2, II-45.3, ако се по ста вља ју за јед но са зна ко ви ма III-84 
и III-84.1;

3) на ви си ни од 0,5 m по ста вља ју се зна ко ви: III-84 и III-84.1;
4) ви си на зна ко ва III-82 и III-82.1 ко ји се по ста вља ју на ин ди-

ка тор вр ха по вр ши не раз два ја ња то ко ва је у за ви сно сти од ви си не 
ин ди ка то ра вр ха по вр ши не раз два ја ња то ко ва;

5) ви си на зна ко ва ко ји се по ста вља ју на за пре ке у зо ни ра до-
ва је у за ви сно сти је од ви си на за пре ка.

Са о бра ћај ни зна ко ви из над ко ло во за по ста вља ју се на ви си-
ни од 4,5 m до 5,5 m.

Ви си на је ра сто ја ње од хо ри зон тал не рав ни ко ја про ла зи кроз 
иви цу пу та бли жу са о бра ћај ном зна ку до хо ри зон тал не рав ни ко ја 
про ла зи кроз до њу иви цу са о бра ћај ног зна ка, од но сно до пун ске та-
бле (нај ни жа иви ца са о бра ћај ног зна ка, од но сно до пун ске та бле). 

На чин по ста вља ња са о бра ћај ног зна ка и до пун ске та бле, ко-
ји се вер ти кал но по ста вља ју на за јед нич ки но сач за са о бра ћај ни 
знак, дат је на сли ци бр. 2.

Ра сто ја ње из ме ђу иви це ко ло во за и нај ни же иви це са о бра ћај-
ног зна ка, ко ја је нај бли жа ко ло во зу, ван пе шач ких по вр ши на, из-
но си од 0,75 m до 1,5 m.

Из у зет но, од ста ва 8. овог чла на, ра сто ја ње из но си до 0,5 m, 
ка да са о бра ћај ни про фил са др жи за у став не тра ке, од но сно ка да је 
по ста вље на за штит на огра да. 

Ра сто ја ње из ме ђу иви це ко ло во за и нај ни же иви це са о бра ћај-
ног зна ка, ко ја је нај бли жа ко ло во зу, на пе шач ким по ви на ма из но-
си од 0,30 m до 1,5 m.



21. септембар 2017. Број 85 5

Члан 10.
Са о бра ћај ни зна ко ви се по ста вља ју на на чин да бу ду уоч љи-

ви, да не оме та ју кре та ње уче сни ка у са о бра ћа ју и не за кла ња ју 
дру ге са о бра ћај не зна ко ве.

Са о бра ћај ни зна ко ви се по ста вља ју са де сне стра не пу та по-
ред ко ло во за, у сме ру кре та ња во зи ла. 

Уко ли ко на ме сту на ко ме се по ста вља са о бра ћај ни знак са 
де сне стра не пу та по сто ји по тре ба за бо љом уоч љи во шћу зна ка, 
од но сно до дат ним упо зо ре њем уче сни ка у са о бра ћа ју из раз ло га 
без бед но сти, знак се по ста вља и на ле вој стра ни пу та.

Члан 11.
На зи ви ме ста и дру ги ге о граф ски на зи ви на са о бра ћај ним 

зна ко ви ма на др жав ним пу те ви ма I ре да ис пи су ју се ћи ри лич ним 
и ла ти нич ним пи смом на на чин да се пр во ис пи су је нат пис ћи ри-
ли цом, а за тим ла ти ни цом на истом зна ку. 

Из у зет но од ста ва 1. овог чла на на са о бра ћај ним зна ко ви ма 
ко ји се по ста вља ју по ред пу та, нат пи си ћи ри лич ним и ла ти нич-
ним пи смом мо гу се ис пи са ти на два са о бра ћај на зна ка на на чин 
да се на пу ту пр во на и ла зи на знак са ћи ри лич ним пи смом.

На зи ви ме ста и дру ги ге о граф ски на зи ви ис пи су ју се ћи ри-
лич ним пи смом на са о бра ћај ним зна ко ви ма на др жав ним пу те ви-
ма II ре да, оп штин ским пу те ви ма и ули ца ма.

На ту ри стич кој сиг на ли за ци ји нат пи си се ис пи су ју ћи ри лич-
ним пи смом. Ис под ћи ри лич ног пи сма је до зво љен нат пис на ен-
гле ском је зи ку. 

На ме сти ма где се до зво ља ва при ме на пи сма или је зи ка на-
ци о нал не ма њи не, овај нат пис се ис пи су је ис под нат пи са ко ји су 
де фи ни са ни ст. 1, 3. и 4. ово га чла на. 

На са о бра ћај ни знак је до зво ље но упи са ти од ре ди ште у дру-
гој др жа ви на ен гле ском је зи ку и на ци о нал ну озна ку те др жа ве. 

Члан 12.
Зна ко ви са из мен љи вим са др жа јем има ју исто зна че ње као и 

са о бра ћај ни зна ко ви про пи са ни овим пра вил ни ком.
Зна ко ви са из мен љи вим са др жа јем про из во де се пре ма стан-

дар ду SRPS EN 12966.
Уко ли ко због тех но ло ги је из во ђе ња ни је мо гу ће из ве сти про-

пи са ну бо ју упо тре бља ва се:
1) цр на бо ја без ре флек си је, уме сто бе ле и пла ве бо је осно ве 

зна ка;
2) бе ла, од но сно жу та бо ја за сим бо ле уме сто цр не и бе ле бо-

је за сим бо ле;
3) бе ла, од но сно жу та бо ја окви ра уме сто цр не бо је окви ра. 
До зво ље но је да се ин фор ма ци ја ко ја се при ка зу је на зна ко-

ви ма са из мен љи вим са др жа јем са сто ји од тек ста, од но сно сим-
бо ла. 

Зна ко ви са из мен љи вим са др жа јем се по ста вља ју на:
1) пор тал ним но са чи ма из над ко ло во за;
2) но са чу за са о бра ћај ни знак по ред пу та;
3) сиг нал ним та бла ма;
4) во зи ли ма, од но сно при ко ли ца ма ко ји се ко ри сте у зо ни ра-

до ва на пу ту.

Члан 13.
Иви ца са о бра ћај ног зна ка из ра ђу је се у бо ји осно ве зна ка.
Са о бра ћај ни знак са алу ми ни јум ским про фи лом на иви ци не 

мо ра да има иви цу из ста ва 1. овог чла на.
Са о бра ћај ни знак чи не ли це и по ле ђи на зна ка.
Ли це са о бра ћај ног зна ка се из ра ђу је од ма те ри ја ла са ре тро-

ре флек ту ју ћим свој стви ма. 
У слу ча ју да је знак из ра ђен са уну тра шњим из во ром све тло-

сти, ли це зна ка се из ра ђу је на тран слу цент ној под ло зи са ре тро ре-
флек ту ју ћим свој ством.

Бо ја ли ца са о бра ћај ног зна ка је у скла ду са стан дар дом.
По ле ђи на са о бра ћај ног зна ка је си ве бо је, без ре флек си је, у 

скла ду са стан дар дом.

Материјализаизрадусаобраћајнихзнакова

Члан 14.
Упо тре ба ре тро ре флек ту ју ћих ма те ри ја ла за из ра ду ли ца са о-

бра ћај ног зна ка за ви си од ка те го ри је пу та, и то на:
1) ауто пу ту: зна ко ви ко ји се по ста вља ју по ред ко ло во за из ра-

ђу ју се од ма те ри ја ла нај ма ње кла се 2 ако не по сто ји јав на ра све та, 
од ма те ри ја ла кла се 3 из ра ђу ју су зна ко ви оба ве ште ња за во ђе ње 
са о бра ћа ја ако јав на ра све та по сто ји, а зна ко ви ко ји се по ста вља ју 
на пор та ли ма из ра ђу ју се од ма те ри ја ла кла се 3;

2) мо то пу ту: зна ко ви ко ји се по ста вља ју по ред ко ло во за из ра-
ђу ју се од ма те ри ја ла нај ма ње кла се 2, а на пор та ли ма од ма те ри-
ја ла кла се 3;

3) оста лим др жав ним и оп штин ским пу те ви ма: зна ко ви се 
из ра ђу ју од ма те ри ја ла кла се 2;

4) ули ца ма: зна ко ви се из ра ђу ју од ма те ри ја ла кла се 1. 
Из у зет но од ста ва 1. овог чла на:
1) на ауто пу ту и мо то пу ту, од ма те ри ја ла кла се 2 се из ра ђу ју 

зна ко ви уз објек те на пу ту: III-58, III-59, III-60, III-61, III-90, III-90.1;
2) на оста лим пу те ви ма, осим на ули ца ма, од ма те ри ја ла кла-

се 3 из ра ђу ју се зна ко ви: I-32, I-33, I-34, I-34.1, I-35, II-1, II-2, III-5, 
III-6, III-7;

3) на ули ца ма од ма те ри ја ла кла се 2 из ра ђу ју се зна ко ви: I-32, 
I-33, I-34, I-34.1, I-35, II-1, II-2, III-5, III-6, III-7;

4) од ма те ри ја ла кла се 3. се из ра ђу ју зна ко ви: III-11, III-28, 
III-85, III-86, III-89, III-89.1, III-89.2;

5) од ма те ри ја ла кла се 1. се из ра ђу ју зна ко ви: II-40, II-41, II-41.1, 
II-42, III-19 III-20, III-21, III-22, III-98 и III-99.

Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, зна ко ви ко ји се по ста вља-
ју по ред ко ло во за из ра ђу ју се од ма те ри ја ла кла се 1, уко ли ко се 
ра до ви у зо ни ра до ва за вр ше у то ку јед ног да на за вре ме днев не 
ви дљи во сти. 

Зна ко ви ту ри стич ке сиг на ли за ци је из ра ђу ју се од ма те ри ја ла 
кла се 2 на ауто пу ту и мо то пу ту, а од ма те ри ја ла кла се 1 на оста-
лим пу те ви ма. 

Ра ди бо ље уоч љи во сти до зво ље но је да са о бра ћај ни зна ко ви 
бу ду из ра ђе ни на флу о ро сцент ној под ло зи од ре тро ре флек ту ју ћег 
ма те ри ја ла кла се 3:

1) жу те бо је у зо ни ра до ва на пу ту; 
2) жу то-зе ле не бо је за зна ко ве на ме сти ма где је по треб но да 

се ис так не зна чај ин фор ма ци је на зна ку, од но сно ка да је по треб но 
по ја ча ти уоч љи вост та квих зна ко ва.

Члан 15.
Са о бра ћај ни зна ко ви из ра ђе ни са ли цем зна ка од ре тро ре-

флек ту ју ћих ма те ри ја ла по ста вља ју се на пу ту под углом од 3о–5о 
у од но су на уз ду жну осу пу та – хо ри зон тал на ра ван, од но сно по-
ста вља ју се из над пу та под углом од 3º у од но су на уз ду жну осу 
пу та – вер ти кал на ра ван, да би се из бе гао ефе кат за сле пљи ва ња. 

На чин по ста вља ња ре тро ре флек ту ју ћих са о бра ћај них зна ко-
ва у од но су на уз ду жну осу пу та дат је у При ло гу 3 ко ји је од штам-
пан уз овај пра вил ник и чи ни ње гов са став ни део.

Члан 16.
Са о бра ћај ни знак пре ма стан дар ду SRPS EN 12899 ис пу ња ва 

нај ма ње: 
1) фак тор си гур но сти за оп те ре ће ње кла се (PAF1); 
2) при ти сак ве тра кла се (W5);
3) ди на мич ки при ти сак сне га кла се (DSL1);
4) нај ве ћу при вре ме ну де флек си ју кла се (TDB4). 
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1.1.Знаковиопасности

Члан 17.
Зна ко ви опа сно сти слу же да се уче сни ци у са о бра ћа ју упо-

зо ре на опа сност ко ја им пре ти на од ре ђе ном ме сту, од но сно де лу 
пу та и да се оба ве сте о при ро ди те опа сно сти.

Члан 18.
Зна ко ви опа сно сти су:
1) знак „кри ви на на ле во” (I-1) и знак „кри ви на на де сно” (I-

1.1), oзначавају при бли жа ва ње (на и ла зак) опа сној кри ви ни на ле-
во, од но сно на де сно;

2) знак „дво стру ка кри ви на или ви ше од две уза стоп не кри-
ви не од ко јих је пр ва на ле во” (I-2) и знак „дво стру ка кри ви на или 
ви ше од две уза стоп не кри ви не од ко јих је пр ва на де сно” (I-2.1) 
озна ча ва при бли жа ва ње де лу пу та са ви ше уза стоп них кри ви на, од 
ко јих је пр ва на ле во, од но сно на де сно; 

3) знак „опа сан успон” (I-3) и знак „опа сна низ бр ди ца” (I-4), 
озна ча ва ју при бли жа ва ње опа сном успо ну, од но сно опа сној низ-
бр ди ци;

Про це нат на зна ку од го ва ра про цен ту успо на, од но сно про-
цен ту низ бр ди це на пу ту.

4) знак „су же ње пу та” (I-5), знак „су же ње пу та са де сне стра-
не” (I-5.1) и знак „су же ње пу та са ле ве стра не” (I-5.2), озна ча ва ју 
при бли жа ва ње де лу пу та на ко ме су же ње ко ло во за мо же да пред-
ста вља опа сност;

5) знак „по крет ни мост” (I-6), озна ча ва бли зи ну ме ста на ко-
ме се на пу ту на ла зи по крет ни мост;

6) знак „бли зи на оба ле” (I-7), озна ча ва на и ла зак на део пу та 
ко ји во ди до оба ле, од но сно пру жа се у бли зи ни оба ле;

7) знак „не ра ван ко ло воз” озна ча ва на и ла зак на део пу та на 
ко ме је ко ло воз не ра ван због по сто ја ња опа сних из бо чи на и улег-
ну ћа (I-8), због опа сног улег ну ћа (I-9) или због опа сне из бо чи не на 
ко ло во зу (I-10);

8) знак „кли зав ко ло воз” (I-11), озна ча ва на и ла зак на део пу та 
на ко ме је мо гу ћа по ја ва кли за вог ко ло во за;

9) знак „ка ме ње пр шти” (I-12), озна ча ва на и ла зак на део пу та 
на ко ме је мо гу ћа по ја ва пр шта ња ка ме ња;

10) знак „од рон ка ме ња” озна ча ва на и ла зак на део пу та на 
ко јем по сто ји опа сност од од ро на ка ме ња и при су ства ка ме ња са 
де сне стра не пу та (I-13), од но сно са ле ве стра не пу та (I-13.1);

11) знак „на и ла зак на пе шач ки пре лаз” (I-14), озна ча ва на и-
ла зак на ме сто на пу ту на ко ме је обе ле жен пе шач ки пре лаз; 

12) знак „де ца на пу ту” (I-15), озна ча ва на и ла зак на део пу та 
на ко ме се че сто кре ћу де ца (бли зи на шко ле, об да ни шта, игра ли-
шта и сл.); 

13) знак „би ци кли сти на пу ту” (I-16), озна ча ва на и ла зак на 
део пу та на ко ме се би ци кли сти че сто кре ћу, од но сно пре ла зе пут; 

14) знак „жи во ти ње на пу ту” (I-17), озна ча ва на и ла зак на део 
пу та на ко ме до ма ће жи во ти ње под над зо ром пре ла зе пре ко пу та, 
од но сно се кре ћу дуж пу та;
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15) знак „ди вљач на пу ту” (I-18), озна ча ва на и ла зак на део 

пу та на ко ме по сто ји опа сност због пре ла ска ди вља чи;

16) знак „ра до ви на пу ту” (I-19), озна ча ва на и ла зак на део пу-
та на ко ме се из во де ра до ви на пу ту; 

17) знак „на и ла зак на се ма фор” (I-20) и (I-20.1), озна ча ва на и-
ла зак на ме сто на пу ту на ко ме је са о бра ћај ре гу ли сан се ма фо ри ма;

18) знак „ави он ска пи ста” (I-21), озна ча ва на и ла зак на део 
пу та у бли зи ни ави он ске пи сте пре ко ко га ави о ни пре ле ћу, у ни-
ском ле ту, при ли ком сле та ња, од но сно по ле та ња; 

19) знак „боч ни ве тар” (I-22), озна ча ва на и ла зак на део пу та 
на ко ме је уче ста ла по ја ва ја ког боч ног ве тра;

Сим бол на на ве де ном зна ку од го ва ра сме ру ве тра. 

20) знак „дво сме ран са о бра ћај” (I-23), озна ча ва ме сто на пу ту 
од ко га по чи ње дво сме ран са о бра ћај; 

21) знак „ту нел” (I-24), озна ча ва на и ла зак на ту нел;

22) знак „опа сност на пу ту” (I-25), озна ча ва на и ла зак на део 
пу та или ме сто на пу ту на ко ме уче сни ци ма у са о бра ћа ју пре ти 
опа сност за ко ју овим пра вил ни ком ни је пред ви ђен по се бан знак;

23) знак „укр шта ње пу те ва исте ва жно сти” (I-26), озна ча ва 
бли зи ну рас кр сни це пу те ва од ко јих ни је дан пут ни је пут са пр-
вен ством про ла за;

24) знак „укр шта ње са спо ред ним пу тем под пра вим углом” 
(I-27), знак „спа ја ње спо ред ног пу та под пра вим углом са ле ве 
стра не” (I-28), знак „спа ја ње спо ред ног пу та под пра вим углом са 
де сне стра не” (I-28.1), знак „спа ја ње спо ред ног пу та под оштрим 
углом са ле ве стра не” (I-29), знак „спа ја ње спо ред ног пу та под 
оштрим углом са де сне стра не” (I-29.1), знак „спа ја ње спо ред ног 
пу та под ту пим углом са ле ве стра не” (I-29.2) и знак „спа ја ње спо-
ред ног пу та под ту пим углом са де сне стра не” (I-29.3) озна ча ва ју 
на и ла зак на рас кр сни цу на ко јој се пут са пр вен ством про ла за укр-
шта, од но сно спа ја са спо ред ним пу тем; 

Сим бо ли на на ве де ним зна ко ви ма из ове тач ке од го ва ра ју си-
ту а ци ја ма на пу ту.

25) знак „рас кр сни ца са кру жним то ком са о бра ћа ја” (I-30), 
озна ча ва на и ла зак на рас кр сни цу на ко јој се са о бра ћај од ви ја у 
кру жном то ку;

26) знак „укр шта ње пу та и трам вај ске пру ге” (I-31), озна ча ва на-
и ла зак на ме сто на ко ме се пут укр шта са трам вај ском пру гом у ни воу;

27) знак „укр шта ње пу та са же ле знич ком пру гом са бра ни-
ци ма или по лу бра ни ци ма” (I-32), озна ча ва на и ла зак на ме сто укр-
шта ња пу та са же ле знич ком пру гом у ни воу, обез бе ђе но бра ни ци-
ма или по лу бра ни ци ма;

28) знак „укр шта ње пу та са же ле знич ком пру гом без бра ни-
ка или по лу бра ни ка” (I-33), озна ча ва на и ла зак на ме сто укр шта ња 
пу та са же ле знич ком пру гом у ни воу, ко ји ни је обез бе ђен бра ни ци-
ма или по лу бра ни ци ма; 
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29) знак „Ан дре јин крст”, озна ча ва на и ла зак на укр шта ње 
пу та и же ле знич ке пру ге у ни воу са јед ним ко ло се ком (I-34), од но-
сно са два или ви ше ко ло се ка (I-34.1); 

30) знак „при бли жа ва ње ме сту укр шта ња пу та и же ле знич ке 
пру ге” (I-35), озна ча ва уда ље ност до ме ста укр шта ја пу та и же ле-
знич ке пру ге у ни воу;

31) знак „пе ша ци на пу ту” (I-36), озна ча ва на и ла зак на део 
пу та ко јим се пе ша ци че сто кре ћу; 

32) знак „опа сна бан ки на” (I-37), озна ча ва на и ла зак на део 
пу та на ко ме је уз ко ло воз опа сна бан ки на; 

Сим бол на зна ку од го ва ра од го ва ра ју ћој стра ни пу та.
33) знак „за стој са о бра ћа ја” (I-38), озна ча ва на и ла зак на део 

пу та на ко ме по сто ји опа сност од ства ра ња ко ло не во зи ла;

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

Члан 19.
Зна ко ви опа сно сти има ју об лик јед на ко стра нич ног тро у гла 

чи ја се до ња стра на на ла зи у хо ри зон тал ном по ло жа ју са вр хом 
окре ну тим на ви ше.

 Из у зет но од ста ва 1. овог чла на од сту па ју зна ко ви I-34, I-34.1 
и I-35 ко ји има ју пра во у га о ни об лик.

Члан 20.
Осно ва зна ко ва опа сно сти је бе ле бо је, а оквир тро у гла је цр-

ве не бо је. Сим бо ли на зна ко ви ма опа сно сти су цр не бо је.
Из у зет но од ста ва 1. овог чла на:
1) знак I-19 има жу ту осно ву; 
2) знак I-20 и I-20.1, има на сим бо ли ма ис цр та но по вер ти-

кал ној оси цр ве но све тло го ре, жу то у сре ди ни, зе ле но до ле, а по 
хо ри зон тал ној оси цр ве но све тло ле во, жу то у сре ди ни и зе ле но 
де сно;

3) знак I-34 и I-34.1, има оквир сим бо ла цр ве не бо је;
4) знак I-35, има ко се цр те цр ве не бо је; 
5) знак I-38, има на сим бо ли ма во зи ла ис цр та на све тла цр ве-

не бо је.

Члан 21.
Ду жи на стра не јед на ко стра нич ног тро у гла зна ка опа сно сти 

из но си:
1) 120 cm, на ауто пу ту и мо то пу ту;
2) 90 cm, на оста лим др жав ним пу те ви ма, оп штин ским пу те-

ви ма и са о бра ћај ни ца ма у на се љу;
3) 60 cm, на оста лим са о бра ћај ни ца ма у на се љу где по сто је 

про стор на огра ни че ња;
4) 40 cm, ако се упо тре бља ва ју као умет ну ти зна ко ви, осим 60 cm 

ка да се уме ћу на зна ко ве ко ји се по ста вља ју на ауто пу ту и мо то пу ту.
На пу те ви ма из ста ва 1. тач ка 2) овог чла на мо гу се, по по-

тре би по ста вља ти и зна ко ви опа сно сти чи ја стра на тро у гла из но си 
120 cm, а на пу те ви ма из ста ва 1. тач ка 3) овог чла на и зна ко ви 
опа сно сти чи ја је ду жи на стра не тро у гла 90 cm.

Ди мен зи ја зна ка I-34 је: 120 cm x 60 cm, а ди мен зи ја зна ка 
I-34.1 је: 120 cm x 90 cm. 

Ди мен зи ја зна ка I-35 је: 30 cm x 100 cm, са ко сим тра ка ма 
ши ри не и ме ђу соб ног ра сто ја ња од 8 cm ко је су под углом од 30° у 
од но су на ужу стра ну зна ка. 

По ста вља ње зна ко ва опа сно сти

Члан 22.
Зна ко ви опа сно сти се по ста вља ју, на уда ље но сти од 150 m до 

250 m ис пред опа сног ме ста на пу ту. 
Из у зет но од ста ва 1. овог чла на на пу ту ван на се ља, до зво ље но 

је да се зна ко ви опа сно сти по ста вља ју на уда ље но сти ма њој од 150 m, 
од но сно ве ћој од 250 m, са до пун ском та блом ко јом се озна ча ва уда ље-
ност до опа сног ме ста, уз обра зло же ње у са о бра ћај ном про јек ту.

Из у зет но од ста ва 1. овог чла на на пу ту у на се љу, до зво ље но је 
да се зна ко ви опа сно сти по ста ве и на уда ље но сти ма њој од 150 m, 
уз обра зло же ње у са о бра ћај ном про јек ту. 

Члан 23.
Из у зет но од чла на 22. став 1. овог пра вил ни ка: 
1) знак I-19 по ста вља се на ме сту ода кле по чи ње зо на ра до ва 

на пу ту и до зво ље но је да се по но ви у зо ни ра до ва;
2) знак I-23 по ста вља се на ме сту на пу ту ода кле по чи ње дво-

сме ран са о бра ћај;
3) знак I-26 по ста вља се на пу те ви ма ван на се ља на ме сту 

укр шта ња пу те ва исте ва жно сти;
4) зна ко ви I-27, I-28, I-28.1, I-29, I-29.1, I-29.2 и I-29.3 по ста-

вља ју се са мо ако је на спо ред ном пу ту ко ји се укр шта са пу тем с 
пр вен ством про ла за, по ста вљен знак II-1, од но сно знак II-2; 

5) зна ко ви I-34, I-34.1 по ста вља ју се на укр шта ји ма пу та и же ле-
знич ке пру ге, на од сто ја њу од 5 m од нај бли же же ле знич ке ши не, а ако 
окол но сти то зах те ва ју не ма њем од 3 m, од но сно не ве ћем од 10 m;

6) зна ко ви I-34, I-34.1 по ста вља ју се на за јед нич ком но са чу 
из над се ма фо ра ако је пре лаз пу та пре ко же ле знич ке пру ге у ни воу 
опре мљен истим; 

7) знак I-35 по ста вља се са три ко се тра ке на 240 m ис пред 
ме ста укр шта ња пу та и же ле знич ке пру ге у ни воу, за тим са две 
ко се тра ке на 160 m, а по след њи са јед ном ко сом тра ком на 80 m 
ис пред ме ста укр шта ња пу та и же ле знич ке пру ге у ни воу. Ни жа 
стра на ко сих тра ка је бли же ко ло во зу. Знак I-32 или I-33 се по ста-
вља из над зна ка са три ко се тра ке. 

1.2.Знаковиизричитихнаредби

Члан 24.
Зна ко ви из ри чи тих на ред би слу же да уче сни ци ма у са о бра-

ћа ју на пу ту ста ве до зна ња за бра не, огра ни че ња и оба ве зе.
Зна ко ви из ри чи тих на ред би су: зна ко ви ко ји ма је про пи са но 

пр вен ство про ла за, зна ко ви за бра не и огра ни че ња и зна ко ви ко ји-
ма су про пи са не оба ве зе.

Члан 25.
Зна ко ви из ри чи тих на ред би ко ји ма је про пи са но пр вен ство 

про ла за су:
1) знак „усту па ње пр вен ства про ла за” (II-1), озна ча ва на ред-

бу во за чу да мо ра да усту пи пр вен ство про ла за во зи ли ма ко ја се 
кре ћу пу тем на ко ји на и ла зи;
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2) знак „оба ве зно за у ста вља ње” (II-2), озна ча ва на ред бу во за-

чу да мо ра да за у ста ви во зи ло и усту пи пр вен ство про ла за во зи ли-
ма ко ја се кре ћу пу тем на ко ји на и ла зи; 

Зна ко ви из ри чи тих на ред би ко ји ма су про пи са не за бра не и 
огра ни че ња су:

3) знак „за бра на са о бра ћа ја за во зи ла у оба сме ра” (II-3), 
озна ча ва пут, од но сно део пу та на ко ме је за бра њен са о бра ћај за 
сва во зи ла;

4) знак „за бра на са о бра ћа ја за во зи ла у јед ном сме ру” (II-4), 
озна ча ва пут, од но сно део пу та на ко ме је за бра њен са о бра ћај во-
зи ли ма из сме ра пре ма ко ме је окре ну то ли це зна ка;

5) знак „за бра на са о бра ћа ја за мо тор на во зи ла” (II-5), озна-
ча ва пут, од но сно део пу та на ко ме је за бра њен са о бра ћај за сва 
мо тор на во зи ла, осим за мо пе де, мо то ци кле без при ко ли це и мо то-
ци кле без боч ног се ди шта;

6) знак „за бра на са о бра ћа ја за ауто бу се” (II-6), озна ча ва пут, 
од но сно део пу та на ко ме је за бра њен са о бра ћај ауто бу си ма;

7) знак „за бра на са о бра ћа ја за те рет на во зи ла” (II-7), озна ча-
ва пут, од но сно део пу та на ко ме је за бра њен са о бра ћај за те рет на 
во зи ла;

Ако се уз овај знак до да до пун ска та бла на ко јој је озна че-
на нај ве ћа до зво ље на ма са во зи ла, за бра на ва жи за те рет на во зи ла 
чи ја нај ве ћа до зво ље на ма са пре ла зи озна че ну ма су.

8) знак „за бра на са о бра ћа ја за во зи ла ко ја пре во зе ма те ри је 
ко је мо гу да иза зо ву за га ђи ва ње во де” (II-8), озна ча ва пут, од но сно 
део пу та на ко ме је за бра њен са о бра ћај во зи ли ма ко ја пре во зе од-
ре ђе ну ко ли чи ну ма те ри је ко ја мо же да иза зо ве за га ђи ва ње во де; 

9) знак „за бра на са о бра ћа ја во зи ли ма ко ја пре во зе екс пло зив, 
од но сно ла ко за па љи ве ма те ри је” (II-9), озна ча ва пут или део пу-
та на ко ме је за бра њен са о бра ћај во зи ли ма ко ја пре во зе екс пло зив 
или ла ко за па љи ве ма те ри је и знак „за бра на са о бра ћа ја во зи ли ма 
ко ја пре во зе опа сне те ре те” (II-9.1), озна ча ва пут или део пу та на 
ко ме је за бра њен са о бра ћај во зи ли ма ко ја пре во зе опа сне те ре те;

10) знак „за бра на са о бра ћа ја за мо тор на во зи ла ко ја ву ку при-
кључ но во зи ло осим по лу при ко ли це или при ко ли це са јед ном осо-
ви ном” (II-10), озна ча ва пут, од но сно део пу та на ко ме је за бра њен 
са о бра ћај за мо тор на во зи ла ко ја ву ку при кључ но во зи ло осим по-
лу при ко ли це или при ко ли це са јед ном осо ви ном и знак „за бра на са-
о бра ћа ја за мо тор на во зи ла ко ја ву ку при кључ но во зи ло” (II-10.1), 
озна ча ва пут, од но сно део пу та на ко ме је за бра њен са о бра ћај за мо-
тор на во зи ла ко ја ву ку при кључ но во зи ло;

11) знак „за бра на са о бра ћа ја за трак то ре” (II-11), озна ча ва 
пут, од но сно део пу та на ко ме је за бра њен са о бра ћај за трак то ре;

12) знак „за бра на са о бра ћа ја за мо то ци кле” (II-12), озна ча ва 
пут, од но сно део пу та на ко ме је за бра њен са о бра ћај за мо то ци кле, 
те шке три ци кле и те шке че тво ро ци кле;

13) знак „за бра на са о бра ћа ја за мо пе де” (II-13), озна ча ва пут, 
од но сно део пу та на ко ме је за бра њен са о бра ћај за мо пе де, ла ке 
три ци кле и ла ке че тво ро ци кле;

14) знак „за бра на са о бра ћа ја за би ци кле” (II-14), озна ча ва 
пут, од но сно део пу та на ко ме је за бра њен са о бра ћај за би ци кле;

15) знак „за бра на са о бра ћа ја за за пре жна во зи ла” (II-15), 
озна ча ва пут, од но сно део пу та на ко ме је за бра њен са о бра ћај за 
за пре жна во зи ла;



10 Број 85 21. септембар 2017.

16) знак „за бра на са о бра ћа ја за руч на ко ли ца” (II-16), озна-
ча ва пут, од но сно део пу та на ко ме је за бра њен са о бра ћај за ли ца 
ко ја ко ри сте руч на ко ли ца;

17) знак „за бра на са о бра ћа ја за пе ша ке” (II-17), озна ча ва пут, 
од но сно део пу та на ко ме је за бра њен са о бра ћај за пе ша ке;

18) знак „за бра на са о бра ћа ја за сва мо тор на во зи ла” (II-18), 
озна ча ва пут, од но сно део пу та на ко ме је за бра њен са о бра ћај за 
сва мо тор на во зи ла;

19) знак „за бра на са о бра ћа ја за сва мо тор на во зи ла и за пре-
жна во зи ла” (II-19), озна ча ва пут, од но сно део пу та на ко ме је за-
бра њен са о бра ћај за сва мо тор на во зи ла и за пре жна во зи ла; 

20) знак „за бра на са о бра ћа ја за во зи ла чи ја ши ри на пре ла зи 
од ре ђе ну ши ри ну” (II-20), озна ча ва пут, од но сно део пу та на ко-
ме је за бра њен са о бра ћај за во зи ла чи ја ши ри на пре ла зи ши ри ну 
озна че ну на зна ку;

21) знак „за бра на са о бра ћа ја за во зи ла чи ја укуп на ви си на 
пре ла зи од ре ђе ну ви си ну” (II-21), озна ча ва пут, од но сно део пу та 
на ко ме је за бра њен са о бра ћај за во зи ла чи ја укуп на ви си на пре ла-
зи ви си ну озна че ну на зна ку;

22) знак „за бра на са о бра ћа ја за во зи ла чи ја укуп на ма са пре-
ла зи од ре ђе ну ма су” (II-22), озна ча ва пут, од но сно део пу та на ко-
ме је за бра њен са о бра ћај за во зи ла, од но сно ску по ве во зи ла, чи ја 
укуп на ма са пре ла зи ма су озна че ну на зна ку;

23) знак „за бра на са о бра ћа ја за во зи ла ко ја пре ко ра чу ју од-
ре ђе но осо вин ско оп те ре ће ње” (II-23), озна ча ва пут, од но сно део 
пу та на ко ме је за бра њен са о бра ћај за во зи ла са осо вин ским оп те-
ре ће њем ве ћим од оп те ре ће ња озна че ног на зна ку;

24) знак „за бра на са о бра ћа ја за во зи ла ко ја пре ко ра чу ју од-
ре ђе ну ду жи ну” (II-24), озна ча ва пут, од но сно део пу та на ко ме 
је за бра њен са о бра ћај за во зи ла, од но сно ску по ви ма во зи ла, чи ја 
укуп на ду жи на пре ла зи ду жи ну озна че ну на зна ку;

25) знак „нај ма ње од сто ја ње из ме ђу во зи ла” (II-25), озна ча ва 
нај ма ње од сто ја ње из ме ђу во зи ла у кре та њу;

26) знак „за бра на скре та ња ле во” (II-26), озна ча ва ме сто на 
пу ту на ко ме је скре та ње ле во за бра ње но и знак „за бра на скре та ња 
де сно” (II-26.1), озна ча ва ме сто на пу ту на ко ме је скре та ње де сно 
за бра ње но;

27) знак „за бра на по лу кру жног окре та ња” (II-27), озна ча ва 
ме сто на пу ту на ко ме је за бра ње но по лу кру жно окре та ње;

28) знак „за бра на пре ти ца ња за мо тор на во зи ла” (II-28), озна-
ча ва пут, од но сно део пу та на ко ме је за бра ње но да мо тор на во зи-
ла пре ти чу дру га мо тор на во зи ла, осим мо то ци кла са два точ ка без 
при ко ли це и мо пе да;

29) знак „за бра на пре ти ца ња за те рет на во зи ла” (II-29), озна-
ча ва пут, од но сно део пу та на ко ме је за бра ње но да те рет на во зи ла 
чи ја нај ве ћа до зво ље на ма са пре ла зи 3,5 t, пре ти чу дру га мо тор на 
во зи ла; 
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30) знак „огра ни че ње бр зи не” (II-30), ко ји озна ча ва пут од но-

сно део пу та на ко ме је за бра ње но кре та ње бр зи ном (km/h) ве ћом 
од озна че не на зна ку;

31) знак „за бра на упо тре бе звуч них уре ђа ја за упо зо ра ва ње” 
(II-31), озна ча ва пут, од но сно део пу та на ко ме се уре ђа јем не сме-
ју да ва ти звуч ни зна ко ви упо зо ре ња, осим у слу ча ју не по сред не 
опа сно сти;

32) знак „за бра на про ла ска без за у ста вља ња” (II-32), (II-32.1) 
и (II-32.2) озна ча ва на ред бу во за чу да за у ста ви во зи ло из раз ло га 
озна че ног на зна ку (ца ри нар ни ца, по ли ци ја, од но сно на плат но ме-
сто за пу та ри ну);

33) знак „пр вен ство про ла за за во зи ла из су прот ног сме ра” 
(II-33), озна ча ва за бра ну сту па ња на су же ни део пу та пре не го што 
тим де лом пу та про ђу во зи ла из су прот ног сме ра;

34) знак „за бра на за у ста вља ња и пар ки ра ња” (II-34), озна ча ва 
стра ну пу та на ко јој је за бра ње но за у ста вља ње и пар ки ра ње во зи ла;

35) знак „за бра на пар ки ра ња” (II-35), озна ча ва стра ну пу та на 
ко јој је за бра ње но пар ки ра ње во зи ла;

36) знак „на из ме нич но пар ки ра ње” (II-36), озна ча ва стра ну 
пу та на ко јој је за бра ње но пар ки ра ње не пар ним да ни ма; 

37) знак „на из ме нич но пар ки ра ње” (II-37), озна ча ва стра ну 
пу та на ко јој је за бра ње но пар ки ра ње пар ним да ни ма. 

Члан 26.
Зна ко ви из ри чи тих на ред би ко ји ма су про пи са не оба ве зе су:
38) знак „нај ма ња до зво ље на бр зи на” (II-38), озна ча ва пут, 

од но сно део пу та на ко ме је оба ве зно кре та ње бр зи ном (km/h) не 
ма њом од озна че не на зна ку;

39) знак „лан ци за снег” (II-39), озна ча ва део пу та на ко ме 
мо тор на во зи ла, осим мо то ци ка ла, мо пе да, ла ких три ци кла, те-
шких три ци кла, ла ких че тво ро ци кла, те шких че тво ро ци кла, рад-
них ма ши на, трак то ра и мо то кул ти ва то ра, мо ра ју на по гон ским 
точ ко ви ма има ти лан це за снег, ако је на ко ло во зу снег;

40) знак „би ци кли стич ка ста за” (II-40), озна ча ва по себ но из-
гра ђе ну ста зу, за во жњу би ци кла, по ко јој је за бра ње но кре та ње 
дру гим уче сни ци ма у са о бра ћа ју;

41) знак „пе шач ка ста за” (II-41), озна ча ва по себ но из гра ђе-
ну ста зу за кре та ње пе ша ка, по ко јој је за бра ње но кре та ње дру гим 
уче сни ци ма у са о бра ћа ју и знак (II-41.1) „ста за ре зер ви са на за би-
ци кли сте и пе ша ке” ко ји озна ча ва пут по ко ме се одво је но кре ћу 
би ци кли сти и пе ша ци, сва ко у сво јој ста зи;

Рас по ред сим бо ла на зна ку II-41.1 од го ва ра си ту а ци ји на пу ту.

42) знак „ста за за ја ха че” (II-42), озна ча ва ста зу за ја ха ње по 
ко јој је за бра ње но кре та ње дру гим уче сни ци ма у са о бра ћа ју, осим 
во ди ча ко ји во де жи во ти ње за ја ха ње;

43) зна ко ви „оба ве зан смер кре та ња” (II-43), (II-43.1), (II-43.2), 
(II-43.3) и (II-43.4), озна ча ва ју смер ко јим се во зи ла мо ра ју кре та ти;
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44) зна ко ви „до зво ље ни сме ро ви кре та ња” (II-44), (II-44.1) и 
(II-44.2), озна ча ва ју сме ро ве у ко ји ма се во зи ла сме ју кре та ти;

45) зна ко ви „оба ве зно оби ла же ње са де сне стра не” (II-45), 
„оба ве зно оби ла же ње са ле ве стра не” (II-45.1) и „кру жни ток са о-
бра ћа ја” (II-45.2), озна ча ва ју ко ло воз, од но сно део ко ло во за ко јим 
се во зи ла мо ра ју кре та ти при ли ком оби ла же ња пе шач ких остр ва, 
остр ва за усме ра ва ње са о бра ћа ја, од но сно дру гих обје ка та на ко-
ло во зу, и знак „оби ла же ње са обе стра не” (II-45.3) ко ји озна ча ва 
ко ло воз, од но сно део ко ло во за ко јим се во зи ла мо гу кре та ти при-
ли ком оби ла же ња пе шач ких остр ва, остр ва за усме ра ва ње са о бра-
ћа ја, од но сно дру гих обје ка та на ко ло во зу;

46) знак „оба ве зно по лу кру жно окре та ње” (II-46), озна ча ва 
ме сто на пу ту, од но сно де лу пу та на ко ме се во зи ла мо ра ју по лу-
кру жно окре ну ти;

47) знак „оба ве зан смер кре та ња во зи ла ко ја пре во зе опа сне 
те ре те” (II-47), озна ча ва оба ве зан смер кре та ња за во зи ла за вре ме 
пре во за опа сног те ре та.

Из бор зна ка (оба ве зан смер кре та ња) на зна ку II-47, од го ва ра 
си ту а ци ји на пу ту. 

Члан 27.
Сим бо ли на зна ко ви ма из ри чи тих на ред би II-20, II-21, II-22, 

II-23, II-24, II-25, II-30 и II-38 упи су ју пре ма си ту а ци ји на пу ту и 
по тре ба ма без бед но сти са о бра ћа ја.

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

Члан 28. 
Зна ко ви из ри чи тих на ред би има ју об лик кру га.
Из у зет но од ста ва 1. овог чла на: 
1) знак II-1 има об лик јед на ко стра нич ног тро у гла чи ја је јед-

на стра на по ста вље на хо ри зон тал но са су прот ним вр хом окре ну-
тим на ни же; 

2) знак II-2 има об лик пра вил ног осмо у га о ни ка;
3) знак II-47 имa об лик пра во у га о ни ка.

Члан 29.
Осно ва зна ко ва из ри чи тих на ред би ко ји од ре ђу ју за бра не, од-

но сно огра ни че ња је бе ле бо је, а зна ко ва из ри чи тих на ред би ко ји од-
ре ђу ју оба ве зе је пла ве бо је. Сим бо ли и нат пи си на зна ко ви ма са бе-
лом осно вом су цр не бо је, а на зна ко ви ма пла ве осно ве су бе ле бо је.

Оквир кру га зна ко ва из ри чи тих на ред би ко ји од ре ђу ју за бра-
не, од но сно огра ни че ња је цр ве не бо је. По је ди ни зна ко ви из ри чи-
тих на ред би ко ји од ре ђу ју за бра не, од но сно огра ни че ња има ју и 
ко се тра ке цр ве не бо је. 

Из у зет но од од ред бе ста ва 1. овог чла на:
1) знак II-2 има осно ву цр ве не бо је, а оквир и сим бол „STOP” 

бе ле бо је;
2) знак II-8 има сим бол цр ве не бо је, осо ви на са точ ко ви ма је 

цр не бо је и две ли ни је пла ве бо је;
3) знак II-9 има сим бол цр не бо је са озна че ним цр ве ним све-

тлом на вр ху, а знак II-9.1 има сим бол цр ве не бо је, а осо ви на са 
точ ко ви ма и кон ту ре во зи ла су цр не бо је; 

4) зна ко ви II-28 и II-29 има ју и сим бол цр ве не бо је; 
5) знак II-33 има сим бол цр ве не бо је ко јим се озна ча ва за бра-

њен смер кре та ња;
6) зна ко ви II-34 и II-35 има ју осно ву пла ве бо је; 
7) зна ко ви II-36 и II-37 има ју осно ву пла ве бо је, а сим бол бе-

ле бо је;
8) знак II-47 има осно ву бе ле бо је и оквир цр не бо је. У гор-

њем де лу се на ла зи сим бол цр ве не бо је (осо ви на са точ ко ви ма и 
кон ту ре во зи ла су цр не бо је), а у до њем де лу од го ва ра ју ћи знак 
(оба ве зан смер кре та ња). 

Члан 30.
Ко се тра ке на зна ко ви ма из ри чи тих на ред би су под углом од 

45° у од но су на хо ри зон тал ну ра ван.

Члан 31.
Преч ник кру га зна ко ва из ри чи тих на ред би из но си:
1) 90 cm, на ауто пу ту и мо то пу ту;
2) 60 cm, на оста лим др жав ним пу те ви ма, оп штин ским пу те-

ви ма и са о бра ћај ни ца ма у на се љу;
3) 40 cm, на оста лим са о бра ћај ни ца ма у на се љу где по сто је 

про стор на огра ни че ња;
4) 40 cm, ако се упо тре бља ва ју као умет ну ти зна ко ви на ауто-

пу ту и мо то пу ту;
5) 30 cm, ако се упо тре бља ва ју као умет ну ти зна ко ви на оста-

лим пу те ви ма.
Из у зет но од ста ва 1. тач ка 2) овог чла на мо гу се, по по тре би, 

по ста вља ти на пу те ви ма и зна ко ви из ри чи тих на ред би чи ји преч-
ник кру га из но си 90 cm. 

Из у зет но од ста ва 1. тач ка 3) овог чла на мо гу се, по по тре-
би, по ста вља ти на пу те ви ма и зна ко ви из ри чи тих на ред би чи ји је 
преч ник кру га 60 cm. 

Ду жи на стра ни це јед на ко стра нич ног тро у гла зна ка II-1 из но си:
1) 120 cm, на ауто пу ту и мо то пу ту;
2) 90 cm, на оста лим др жав ним пу те ви ма, оп штин ским пу те-

ви ма и са о бра ћај ни ца ма у на се љу;
3) 60 cm, на оста лим са о бра ћај ни ца ма у на се љу где по сто је 

про стор на огра ни че ња.
Ду жи на преч ни ка упи са ног кру га за знак II-2, из но си:
1) 90 cm, на ауто пу ту и мо то пу ту;
2) 60 cm, на оста лим пу те ви ма. 
Ди мен зи ја зна ка II-47 је 90 cm x 150 cm, уко ли ко се у до њи 

део зна ка упи су је круг преч ни ка 60 cm, од но сно 135 cm x 225 cm, 
уко ли ко се у до њи део зна ка упи су је круг преч ни ка 90 cm.

По ста вља ње зна ко ва из ри чи тих на ред би

Члан 32.
Знак из ри чи те на ред бе по ста вља се не по сред но ис пред ме ста 

ода кле на ста је оба ве за при др жа ва ња на ред бе из ра же не са о бра ћај ним 
зна ком, а на кра ју де о ни це пу та где пре ста је ва жност зна ка по ста вља 
се знак оба ве ште ња о пре стан ку ва же ња зна ка из ри чи те на ред бе.

Ако је по треб но да уче сни ци у са о бра ћа ју бу ду уна пред оба-
ве ште ни о из ри чи тој на ред би, до зво ље но је да се знак из ри чи те 
на ред бе по ста ви и пре ме ста ода кле на ред ба ва жи уз до пун ску та-
блу са озна ком уда ље но сти до ме ста ода кле на ред ба ва жи.

Ако из ри чи та на ред ба ва жи на де о ни ци пу та уз са о бра ћај ни 
знак се по ста вља до пун ска та бла са озна ком ду жи не на ко јој знак 
из ри чи те на ред бе ва жи.

Зна ко ви из ри чи тих на ред би мо ра ју се по но во по ста ви ти по сле 
сва ке рас кр сни це са дру гим пу тем, на пу ту на ко ме је та кав знак по-
ста вљен, ако из ри чи та на ред ба ва жи и по сле на ве де не рас кр сни це.

Члан 33.
Из у зет но од чла на 32. овог пра вил ни ка:
1) знак II-1 по ста вља се у не по сред ној бли зи ни рас кр сни це, 

по мо гућ ству на ме сту пре глед но сти, на ко ме во зи ло усту па про-
лаз дру гим во зи ли ма ко ја се кре ћу пу тем на ко ји на и ла зи; 
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2) знак II-2 по ста вља се у не по сред ној бли зи ни рас кр сни це, 

по мо гућ ству на ме сту пре глед но сти, на ко ме се во зи ло оба ве зно 
за у ста вља да би усту пи ло про лаз дру гим во зи ли ма ко ја се кре ћу 
пу тем на ко ји на и ла зи;

3) знак II-33 по ста вља се на ме сту на пу ту са ко га се мо же ви-
де ти део пу та на ко ји се за бра на од но си;

4) зна ко ви II-43, II-43.1, II-43.2, II-43.3, II-43.4, II-44, II-44.1, 
II-44.2 и II-45.2 по ста вља ју се на рас кр сни ци;

5) зна ко ви II-45, II-45.1 и II-45.2 мо гу се по ста ви ти из над зна-
ка III-84, на сиг нал не та бле, од но сно за пре ке у зо ни ра до ва;

6) знак II-45.3 мо же се по ста ви ти из над зна ка III-84.1, на сиг-
нал ну та блу, од но сно за пре ку у зо ни ра до ва.

1.3.Знаковиобавештења

Члан 34.
Зна ко ви оба ве ште ња пру жа ју уче сни ци ма у са о бра ћа ју оба-

ве ште ња о пу ту ко јим се кре ћу, на зи ви ма ме ста кроз ко ја пут про-
ла зи и уда ље но сти до тих ме ста, пре стан ку ва же ња зна ко ва из ри-
чи тих на ред би и дру га оба ве ште ња. 

Зна ко ви оба ве ште ња су: оп шти зна ко ви оба ве ште ња, зна ко ви 
за во ђе ње са о бра ћа ја, зна ко ви ту ри стич ке сиг на ли за ци је и зна ко ви 
за обе ле жа ва ње пре пре ка на пу ту и ме ста на ко ме се из во де ра до ви.

1.3.1. Оп  шти  зна  ко  ви  оба  ве  ште  ња

Члан 35.
Оп шти зна ко ви оба ве ште ња су:
1) знак „пр вен ство про ла за у од но су на во зи ла из су прот ног 

сме ра” (III-1), оба ве шта ва во за ча да на су же ном де лу пу та има пр-
вен ство про ла за у од но су на во зи ла из су прот ног сме ра; 

2) знак „пут са јед но смер ним са о бра ћа јем” (III-2) и (III-2.1), 
оба ве шта ва уче сни ке у са о бра ћа ју о јед но смер ном пу ту;

По ло жај сим бо ла на зна ку III-2.1 од го ва ра си ту а ци ји на пу ту.
3) знак „пут са пр вен ством про ла за” (III-3), озна ча ва пут или 

део пу та на ко ме во зи ла има ју пр вен ство про ла за у од но су на во-
зи ла ко ја се кре ћу пу те ви ма ко ји се укр шта ју с тим пу тем, од но сно 
де лом пу та;

4) знак „за вр ше так пу та са пр вен ством про ла за” (III-3.1), 
озна ча ва ме сто на ко ме се за вр ша ва пут или део пу та са пр вен-
ством про ла за;

5) знак „пре пре ка за успо ра ва ње са о бра ћа ја” (III-4), озна ча ва 
на и ла зак на ме сто на пу ту где су по ста вље на тех нич ка сред ства за 
успо ра ва ње са о бра ћа ја;

6) знак „пре лаз би ци кли стич ке ста зе пре ко ко ло во за” (III-5), 
озна ча ва ме сто на ко ме се на ла зи пре лаз би ци кли стич ке ста зе; 

7) знак „пе шач ки пре лаз” (III-6), озна ча ва ме сто на ко ме се 
на ла зи пе шач ки пре лаз;

8) знак „пе шач ки пре лаз и пре лаз би ци кли стич ке ста зе пре ко 
ко ло во за” (III-7), озна ча ва ме сто на ко ме се на ла зи пе шач ки пре лаз 
и пре лаз би ци кли стич ке ста зе; 

Рас по ред сим бо ла на зна ку III-7 од го ва ра си ту а ци ји на пу ту.

9) знак „под зем ни или над зем ни пе шач ки про лаз” (III-8), 
озна ча ва ме сто на ко ме се на ла зи под зем ни, од но сно над зем ни пе-
шач ки про лаз;

10) знак „сле пи пут” (III-9), озна ча ва бли зи ну и по ло жај пу та 
ко ји не ма из лаз (сле пи пут); 

По ло жај сим бо ла на зна ку III-9 од го ва ра си ту а ци ји на пу ту.

11) знак „на чин кре та ња во зи ла ко је на ме ра ва да скре не уле-
во на рас кр сни ци на ко јој је скре та ње уле во за бра ње но” (III-10), 
озна ча ва пут ко јим је до зво ље но кре та ње, ка да во зач на ме ра ва да 
скре не уле во, на рас кр сни ци на ко јој је скре та ње уле во за бра ње но;

Из глед зна ка од го ва ра си ту а ци ји на пу ту.

12) знак „бли зи на шко ле” (III-11), озна ча ва ме сто у чи јој се 
бли зи ни на ла зи шко ла и где се мо же на ла зи ти пе шач ки пре лаз ко ји 
де ца че сто ко ри сте;
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13) знак „пре ста нак за бра не пре ти ца ња за мо тор на во зи ла” 
(III-12), озна ча ва ме сто ода кле пре ста је за бра на пре ти ца ња за мо-
тор на во зи ла; 

14) знак „пре ста нак за бра не пре ти ца ња за те рет на во зи ла” 
(III-13), озна ча ва ме сто ода кле пре ста је за бра на пре ти ца ња за те-
рет на во зи ла чи ја нај ве ћа до зво ље на ма са пре ла зи 3,5 t;

15) знак „пре ста нак огра ни че ња бр зи не” (III-14), озна ча-
ва ме сто ода кле пре ста је огра ни че ње бр зи не (km/h) и знак „пре-
ста нак нај ма ње до зво ље не бр зи не” (III-15), ко ји озна ча ва ме сто 
ода кле пре ста је оба ве за кре та ња нај ма ње про пи са ном бр зи ном 
(km/h); 

16) знак „пре ста нак за бра не упо тре бе звуч них уре ђа ја за упо-
зо ра ва ње” (III-16), озна ча ва ме сто ода кле пре ста је за бра на да ва ња 
звуч них зна ко ва упо зо ре ња;

17) знак „пре ста нак свих за бра на” (III-17), озна ча ва ме сто на 
пу ту ода кле пре ста ју да ва же прет ход но по ста вље ни са о бра ћај ни 
зна ко ви за бра на, огра ни че ња и оба ве за;

18) зна ко ви „пре ста нак оба ве зе но ше ња ла на ца за снег” (III-
18), знак „за вр ше так би ци кли стич ке ста зе” (III-19), знак „за вр-
ше так пе шач ке ста зе” (III-20), знак „за вр ше так би ци кли стич ке и 
пе шач ке ста зе” (III-21) и знак „за вр ше так ста зе за ја ха че” (III-22), 
озна ча ва ју ме ста на пу ту ода кле пре ста ју да ва же од го ва ра ју ће 
оба ве зе; 

19) знак „на зив на се ље ног ме ста” (III-23), озна ча ва гра ни цу 
те ри то ри је од ко је по чи ње на се ље но ме сто кроз ко је про ла зи пут, 
чи ји на зив је на ве ден на са о бра ћај ном зна ку;

20) знак „за вр ше так на се ље ног ме ста” (III-23.1), озна ча ва 
гра ни цу те ри то ри је од ко је се за вр ша ва на се ље но ме сто, чи ји на-
зив је на ве ден на са о бра ћај ном зна ку;

21) знак „на се ље” (III-24), озна ча ва ме сто од ко га по чи ње на-
се ље;

22) знак „за вр ше так на се ља” (III-24.1), озна ча ва ме сто на ко-
ме се за вр ша ва на се ље;

23) знак „зо на за бра не пар ки ра ња” (III-25), озна ча ва по че так 
зо не у ко јој је за бра ње но пар ки ра ње; 

24) знак „за вр ше так зо не за бра не пар ки ра ња” (III-25.1), озна-
ча ва за вр ше так зо не за бра не пар ки ра ња;

25) знак „пе шач ка зо на” (III-26), озна ча ва по че так зо не на ме-
ње не за кре та ње пе ша ка;
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26) знак „за вр ше так пе шач ке зо не” (III-26.1), озна ча ва за вр-

ше так зо не на ме ње не кре та њу пе ша ка; 

27) знак „зо на 30” (III-27), ознaчава зо ну у ко јој је бр зи на во-
зи ла огра ни че на до 30 km/h;

28) знак „за вр ше так зо не 30” (III-27.1), озна ча ва за вр ше так 
зо не у ко јој је огра ни че на бр зи на во зи ла до 30 km/h; 

29) знак „зо на шко ле” (III-28), озна ча ва ме сто од ко јег по чи-
ње зо на шко ле;

30) знак „за вр ше так зо не шко ле” (III-28.1), озна ча ва за вр ше-
так зо не шко ле;

31) знак „зо на успо ре ног са о бра ћа ја” (III-29), озна ча ва ме сто 
од ко јег по чи ње зо на успо ре ног са о бра ћа ја; 

32) знак „за вр ше так зо не успо ре ног са о бра ћа ја” (III-29.1), 
озна ча ва ме сто где се за вр ша ва зо на успо ре ног са о бра ћа ја;

33) знак „пар ки ра ли ште” (III-30), озна ча ва пар ки ра ли ште;

На зна ку, од но сно на до пун ској та бли до зво ље но је да се од-
го ва ра ју ћим сим бо ли ма, од но сно нат пи си ма озна чи: на чин пар-
ки ра ња, смер у ко ме се на ла зи пар ки ра ли ште, уда ље ност пар ки-
ра ли шта, ка те го ри је во зи ла ко ји ма је пар ки ра ли ште на ме ње но и 
вре мен ско огра ни че ње пар ки ра ња. 

34) знак „пар кинг га ра жа” (III-31), озна ча ва га ра жу са пар-
кинг ме сти ма;

35) знак „вре мен ски огра ни че но пар ки ра ње” (III-32), озна ча-
ва пар ки ра ли ште на ко ме је пар ки ра ње во зи ла вре мен ски огра ни-
че но;

36) знак „пар ки рај и во зи се” (III-33), озна ча ва пар ки ра ли ште 
где во зи ло мо же да се пар ки ра и да се пу то ва ње на ста ви не ким 
дру гим тран спорт ним сред ством, ко је се при ка зу је сим бо лом;

37) знак „бол ни ца” (III-34), озна ча ва бли зи ну бол ни це и да је 
оба ве ште ње во за чу да сво јим во зи лом не ства ра бу ку;

Уко ли ко уда ље ност до објек та ни је ис пи са на на зна ку, мо ра 
се по ста ви ти од го ва ра ју ћа до пун ска та бла.

38) знак „ста ни ца за пр ву по моћ” (III-35), озна ча ва бли зи ну 
ме ста, од но сно ме сто на ко ме се на ла зи ста ни ца за пр ву по моћ;

На зна ку, од но сно до пун ској та бли до зво ље но је сим бо ли ма 
или нат пи си ма озна чи ти смер у ко ме се на ла зи ме сто, про стор или 
слу жба и уда ље ност у ме три ма. Уко ли ко уда ље ност до објек та ни-
је ис пи са на на зна ку, по ста вља се од го ва ра ју ћа до пун ска та бла.
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39) знак „ра ди о ни ца за оправ ку во зи ла” (III-36), озна ча ва 
бли зи ну ра ди о ни це за оправ ку во зи ла; 

На зна ку, од но сно до пун ској та бли до зво ље но је да се сим-
бо ли ма, од но сно нат пи си ма озна чи смер у ко ме се на ла зи ме сто, 
про стор или слу жба, као и уда ље ност у ме три ма.

40) знак „те ле фон” (III-37), озна ча ва бли зи ну те ле фон ске го-
вор ни це;

На зна ку, од но сно до пун ској та бли до зво ље но је да се сим-
бо ли ма, од но сно нат пи си ма озна чи смер у ко ме се на ла зи ме сто, 
про стор или слу жба и уда ље ност у ме три ма. Уко ли ко уда ље ност 
до објек та ни је ис пи са на на зна ку, мо ра се по ста ви ти од го ва ра ју ћа 
до пун ска та бла.

41) знак „бен зин ска ста ни ца” (III-38), озна ча ва бли зи ну бен-
зин ске ста ни це;

На зна ку, од но сно до пун ској та бли до зво ље но је да се сим-
бо ли ма, од но сно нат пи си ма озна чи смер у ко ме се на ла зи ме сто, 
про стор, уда ље ност у ме три ма и оба ве ште ње о вр сти го ри ва ко је 
се мо же на ћи на ста ни ци.

42) знак „хо тел или мо тел” (III-39), озна ча ва бли зи ну хо те ла, 
од но сно мо те ла;

На де лу зна ка ис под бе лог по ља до зво ље но је упи са ти текст 
„хо тел”, од но сно „мо тел”, у за ви сно сти од вр сте објек та ко ји се 
озна ча ва.

На зна ку, од но сно до пун ској та бли до зво ље но је сим бо ли ма 
или нат пи си ма озна чи смер у ко ме се на ла зи ме сто, про стор и уда-
ље ност у ме три ма.

43) знак „ре сто ран” (III-40), озна ча ва бли зи ну ре сто ра на;

На зна ку, од но сно до пун ској та бли до зво ље но је сим бо ли ма, 
од но сно нат пи си ма озна чи смер у ко ме се на ла зи ме сто, про стор и 
уда ље ност у ме три ма.

44) знак „ка фа на” (III-41), озна ча ва бли зи ну ме ста или ме сто 
на ко ме се на ла зи ка фа на;

На зна ку, од но сно до пун ској та бли до зво ље но је сим бо ли ма, 
од но сно нат пи си ма озна чи ти смер у ко ме се на ла зи ме сто, про стор 
и уда ље ност у ме три ма.

45) знак „те рен уре ђен за из лет ни ке” (III-42), озна ча ва бли зи-
ну те ре на ко ји је уре ђен за из лет ни ке;

На зна ку, од но сно до пун ској та бли до зво ље но је сим бо ли ма, 
од но сно нат пи си ма озна чи ти смер у ко ме се на ла зи ме сто, про стор 
и уда ље ност у ме три ма.

46) знак „те рен за кам по ва ње под ша то ри ма” (III-43), озна ча-
ва бли зи ну те ре на или те рен уре ђен за кам по ва ње под ша то ри ма;

На зна ку, од но сно до пун ској та бли до зво ље но је сим бо ли ма, 
од но сно нат пи си ма озна чи ти смер у ко ме се на ла зи ме сто, про стор 
и уда ље ност у ме три ма.

47) знак „те рен за кам по ва ње у при ко ли ца ма” (III-44), озна-
ча ва бли зи ну те ре на за бо ра вак у при ко ли ца ма;

На зна ку, од но сно до пун ској та бли до зво ље но је сим бо ли ма, 
од но сно нат пи си ма озна чи ти смер у ко ме се на ла зи ме сто, про стор 
и уда ље ност у ме три ма.

48) знак „те рен за кам по ва ње под ша то ри ма и у при ко ли ца-
ма” (III-45), озна ча ва бли зи ну те ре на за кам по ва ње под ша то ри ма 
и у при ко ли ца ма; 

На зна ку, од но сно до пун ској та бли до зво ље но је сим бо ли ма, 
од но сно нат пи си ма озна чи ти смер у ко ме се на ла зи ме сто, про стор 
и уда ље ност у ме три ма.
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49) знак „пла ни нар ски дом” (III-46), озна ча ва бли зи ну пла ни-

нар ског до ма;

На зна ку, од но сно до пун ској та бли до зво ље но је сим бо ли ма, 
од но сно нат пи си ма озна чи ти смер у ко ме се на ла зи ме сто, про стор 
на ко је се знак од но си и уда ље ност у ме три ма.

50) знак „во зи ло за по моћ на пу ту” (III-47), озна ча ва бли зи ну 
слу жбе за пру жа ње по мо ћи у слу ча ју ква ра на во зи лу; 

На зна ку, од но сно до пун ској та бли до зво ље но је сим бо ли ма, 
од но сно нат пи си ма озна чи ти смер у ко ме се на ла зи ме сто, про стор 
или слу жба на ко је се знак од но си и уда ље ност у ме три ма.

51) знак „ва тро га сна слу жба” (III-48), озна ча ва бли зи ну слу-
жбе за га ше ње по жа ра;

На зна ку, од но сно до пун ској та бли до зво ље но је сим бо ли ма, 
од но сно нат пи си ма озна чи ти смер у ко ме се на ла зи ме сто, про стор 
или слу жба на ко је се знак од но си и уда ље ност у ме три ма.

52) знак „ауто бу ско ста ја ли ште” (III-49), озна ча ва ме сто ауто-
бу ског ста ја ли шта;

53) знак „так си ста ја ли ште” (III-49.1), озна ча ва ме сто так си 
ста ја ли шта; 

54) знак „трам вај ска ста ни ца” (III-50), озна ча ва ме сто трам-
вај ске ста ни це;

55) знак „аеро дром” (III-51), озна ча ва бли зи ну аеро дро ма, од-
но сно ме сто аеро дро ма;

На зна ку, од но сно до пун ској та бли до зво ље но је сим бо ли ма, 
од но сно нат пи си ма озна чи смер у ко ме се на ла зи ме сто, про стор 
или слу жба на ко је се знак од но си и уда ље ност у ме три ма.

56) знак „лу ка или при ста ни ште” (III-52), озна ча ва бли зи ну 
лу ке, при ста ни шта, тра јек та или ме сто у ко ме се на ла зи лу ка, при-
ста ни ште или тра јект;

На зна ку, од но сно до пун ској та бли до зво ље но је сим бо ли ма, 
од но сно нат пи си ма озна чи смер у ко ме се на ла зи ме сто, про стор 
или слу жба на ко је се знак од но си и уда ље ност у ме три ма.

57) знак „ин фор ма ци ја” (III-53), озна ча ва бли зи ну ме ста или 
ме сто у ко ме се мо гу до би ти ту ри стич ке ин фор ма ци је;

На зна ку, од но сно до пун ској та бли до зво ље но је сим бо ли ма, 
од но сно нат пи си ма озна чи ти смер у ко ме се на ла зи ме сто, про стор 
или слу жба на ко је се знак од но си и уда ље ност у ме три ма. 

58) знак „то а лет” (III-54), озна ча ва бли зи ну ме ста где се на-
ла зи то а лет;

На зна ку, од но сно до пун ској та бли до зво ље но је сим бо ли ма, 
од но сно нат пи си ма озна чи ти смер у ко ме се на ла зи ме сто на ко је 
се знак од но си и уда ље ност у ме три ма. 

59) знак „ра дио ста ни ца” (III-55), озна ча ва фре квен ци ју ра-
дио ста ни це на ко јој се мо гу чу ти ин фор ма ци је о ста њу на пу те ви-
ма и ту ри стич ке ин фор ма ци је;

На зна ку се упи су је на зив ра дио ста ни це и ње на фрек фен ци ја.
60) знак „област во до за хва та” (III-56), озна ча ва де о ни цу пу та 

ко ја је у обла сти са ни тар не за шти те во до за хва та;
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61) знак „про ход ност пу та” (III-57), озна ча ва да је пут, од но-
сно пре лаз пре ко пла нин ског вр ха отво рен или за тво рен;

Ако је про лаз отво рен по ље 1 је зе ле не бо је и има нат пис 
„отво рен”, од но сно ако је про лаз за тво рен по ље 1 је цр ве не бо је и 
има нат пис „за тво рен”. 

По ља 2 и 3 има ју осно ву бе ле бо је са нат пи си ма и сим бо ли ма 
цр не бо је. Нат пи си на по љу 1 су бе ле бо је и мо гу се из во ди ти и на 
стра ним је зи ци ма. По ља 1, 2 и 3 су из мен љи вог ка рак те ра у скла-
ду са си ту а ци јом на пу ту. 

Ако је де о ни ца пу та отво ре на, по ље 3 је пра зно, а по ље 2, у 
скла ду са ста њем на пу ту, је пра зно или са др жи сим бол лан ци за 
снег.

Ако је де о ни ца пу та за тво ре на, на по љу 3 се ис пи су је на зив 
ме ста до ко јег је пут отво рен, а по ље 2, у скла ду са ста њем пу та 
са др жи нат пис ,,отво рен до” или сим бол лан ци за снег.

62) знак „пла нин ски пре вој” (III-58), озна ча ва пла нин ски 
пре вој са над мор ском ви си ном;

63) знак „број сер пен ти не” (III-59), озна ча ва број сер пен ти не 
са над мор ском ви си ном;

64) знак „пут ни обје кат” (III-60), озна ча ва на зив пут ног 
објек та (ту нел, мост, ви ја дукт и сл.);

Из бор сим бо ла на зна ку за ви си од пут ног објек та ко ји се обе-
ле жа ва.

65) знак „ре ка” (III-61), озна ча ва на зив ре ке пре ко ко је пут 
пре ла зи;

66) знак „та бла за озна ча ва ње на зи ва ули ца” (III-62), озна ча ва 
на зив ули це;

На зна ку је до зво ље но упи са ти кућ не бро је ве и бро је ве бло-
ко ва.

67) знак „та бла за усме ра ва ње” (III-63), (III-63.1), (III-64) и 
(III-64.1), озна ча ва ме сто где се на и ла зи на оштру кри ви ну;

68) знак „ста ни ца по ли ци је” (III-65), озна ча ва бли зи ну ме ста 
или ме сто на ко ме се на ла зи ста ни ца по ли ци је;

На зна ку, од но сно до пун ској та бли до зво ље но је да се озна чи 
смер кре та ња ко јим се упу ћу је на ме сто на ко је се знак од но си. 

69) знак „кон тро ла бр зи не” (III-66), озна ча ва по че так де о ни-
це на ко јој се че сто вр ши ра дар ска кон тро ла бр зи не во зи ла;

70) знак „пре по ру че на бр зи на” (III-67), озна ча ва пут, од но сно 
део пу та на ко ме се да је пре по ру ка бр зи не во зи ла (km/h) ко ја је 
озна че на на зна ку; 

71) знак „пре ста нак пре по ру че не бр зи не” (III-67.1), озна ча ва 
пут, од но сно део пу та на ко ме пре ста је пре по ру ка бр зи не во зи ла 
(km/h) ко ја је озна че на на зна ку; 

72) знак „ауто пут” (III-68), озна ча ва ме сто ода кле по чи ње 
ауто пут;

73) знак „за вр ше так ауто пу та” (III-68.1), озна ча ва ме сто на 
ко ме се за вр ша ва ауто пут;
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74) знак „мо то пут” (III-69), озна ча ва ме сто ода кле по чи ње 

мо то пут;

75) знак „за вр ше так мо то пу та” (III-69.1), озна ча ва ме сто на 
ко ме се за вр ша ва мо то пут;

76) знак „на из ме нич но укљу чи ва ње во зи ла” (III-70), озна ча ва 
ме сто где се, због за вр ша ва ња са о бра ћај не тра ке, су же ња ко ло во-
за, од но сно сма ње ња бро ја са о бра ћај них тра ка, во зи ла на из ме нич-
но укљу чу ју у јед ну са о бра ћај ну тра ку;

77) знак „са о бра ћај на тра ка за во зи ла јав ног пре во за пут ни-
ка” (III-71), озна ча ва са о бра ћај ну тра ку ко ја је на ме ње на за кре-
та ње во зи ла јав ног пре во за пут ни ка. Ако је са о бра ћај на тра ка 
на ме ње на за кре та ње во зи ла јав ног пре во за пут ни ка у од ре ђе ном 
пе ри о ду у то ку да на, пе ри од је до зво ље но ис пи са ти на зна ку, од-
но сно уз са о бра ћај ни знак се по ста вља до пун ска та бла IV-4;

78) знак „за вр ше так са о бра ћај не тра ке за во зи ла јав ног пре-
во за пут ни ка” (III-71.1), озна ча ва ме сто на ко ме се за вр ша ва са о-
бра ћај на тра ка на ме ње на са мо за кре та ње во зи ла јав ног пре во за 
пут ни ка;

79) знак „са о бра ћај на тра ка за спо ра во зи ла” (III-72), озна ча ва 
по че так са о бра ћај не тра ке ко јом се мо ра ју кре та ти во зи ла ко ја се 
кре ћу бр зи ном (km/h) ма њом од бр зи не (km/h) озна че не на зна ку;

80) знак „за вр ше так са о бра ћај не тра ке за спо ра во зи ла” (III-
72.1), ко ји озна ча ва ме сто на ко ме се за вр ша ва тра ка ко јом се мо-
ра ју кре та ти во зи ла ко ја се кре ћу бр зи ном (km/h) ма њом од бр зи не 
(km/h) озна че не на зна ку;

81) знак „ме сто за за у ста вља ње во зи ла у хит ном слу ча ју” (III-
73), озна ча ва део пу та ко ји во за чи ко ри сте за за у ста вља ње, од но-
сно пар ки ра ње у хит ном слу ча ју, од но сно у слу ча ју опа сно сти и 
мо же би ти опре мље но те ле фо ном за хит не по зи ве, од но сно апа ра-
том за га ше ње по жа ра; 

Уз знак се може поставити допунска табла IV-19.
82) знак „на чин ко ри шће ња са о бра ћај не тра ке” (III-74), озна-

ча ва да од ре ђе на са о бра ћај на тра ка ни је на ме ње на за кре та ње по-
је ди них вр ста во зи ла чи ји је сим бол при ка зан на зна ку;

Број са о бра ћај них тра ка на зна ку од го ва ра си ту а ци ји на пу ту. 

83) знак „пред знак за отва ра ње са о бра ћај не тра ке на ауто пу-
ту” (III-75), озна ча ва при бли жа ва ње ме сту на ауто пу ту где се отва-
ра са о бра ћај на тра ка; 

84) знак „отва ра ње са о бра ћај не тра ке на ауто пу ту” (III-75.1), 
озна ча ва ме сто на ауто пу ту где се отва ра са о бра ћај на тра ка; 

85) знак „пред знак за за тва ра ње са о бра ћај не тра ке на ауто пу-
ту” (III-76), озна ча ва при бли жа ва ње ме сту на ауто пу ту где се за-
тва ра са о бра ћај на тра ка;
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86) знак „за тва ра ње са о бра ћај не тра ке на ауто пу ту” (III-76.1), 
озна ча ва ме сто на ауто пу ту где се за тва ра са о бра ћај на тра ка;

87) знак „пред знак за за тва ра ње за у став не тра ке на ауто пу ту” 
(III-77), озна ча ва при бли жа ва ње ме сту на ауто пу ту где се за тва ра 
за у став на тра ка;

88) знак „за тва ра ње за у став не тра ке на ауто пу ту” (III-77.1), озна-
ча ва ме сто на ауто пу ту где се за тва ра за у став на тра ка на ауто пу ту;

89) знак „пред знак за спа ја ње два ауто пу та” (III-78), озна ча ва 
при бли жа ва ње ме сту на ко ме се ауто пут спа ја са дру гим ауто пу тем; 

Број и по ло жај стре ли ца на зна ку од го ва ра си ту а ци ји на пу ту. 
90) знак „спа ја ње два ауто пу та” (III-78.1), озна ча ва ме сто на 

ко ме се ауто пут спа ја са дру гим ауто пу тем; 

Број и по ло жај стре ли ца на зна ку од го ва ра си ту а ци ји на пу ту. 
91) знак „пред знак за за тва ра ње са о бра ћај не тра ке” (III-79), 

озна ча ва уда ље ност до ме ста на ко ме се за тва ра са о бра ћај на тра ка;

Број и по ло жај стре ли ца на зна ку од го ва ра си ту а ци ји на пу ту. 
92) знак „за тва ра ње са о бра ћај не тра ке” (III-79.1), озна ча ва 

ме сто где по чи ње за тва ра ње са о бра ћај не тра ке; 

Број и по ло жај стре ли ца на зна ку од го ва ра си ту а ци ји на пу ту. 

93) знак „пред знак за пре у сме ра ва ње са о бра ћа ја на пу ту са 
фи зич ки раз дво је ним ко ло во зи ма” (III-80), озна ча ва бли зи ну ме-
ста где се дво смер ни са о бра ћај са фи зич ки раз дво је ним ко ло во-
зним тра ка ма пре у сме ра ва на део пу та на ко ме су ко ло во зне тра ке 
одво је не озна ка ма на ко ло во зу;

Број и по ло жај стре ли ца на зна ку од го ва ра си ту а ци ји на пу ту. 

94) знак „знак за пре у сме ра ва ње са о бра ћа ја на пу ту са фи-
зич ки раз дво је ним ко ло во зи ма” (III-80.1), озна ча ва ме сто где се 
дво смер ни са о бра ћај са фи зич ки раз дво је ним ко ло во зним тра ка ма 
пре у сме ра ва на део пу та на ко ме су ко ло во зне тра ке одво је не озна-
ка ма на ко ло во зу;

Број и по ло жај стре ли ца на зна ку од го ва ра си ту а ци ји на пу ту. 

95) знак „пред знак за отва ра ње са о бра ћај не тра ке” (III-81), 
озна ча ва уда ље ност до ме ста на ко ме се отва ра са о бра ћај на тра ка;

Број и по ло жај стре ли ца на зна ку од го ва ра си ту а ци ји на пу ту. 

96) знак „отва ра ње са о бра ћај не тра ке” (III-81.1), озна ча ва ме-
сто где по чи ње отва ра ње са о бра ћај не тра ке на ме ње не за кре та ње 
во зи ла у истом сме ру;

Број и по ло жај стре ли ца на зна ку од го ва ра си ту а ци ји на пу ту. 

97) знак „та бла за озна ча ва ње из ла за са бро јем пе тље” (III-
82), озна ча ва ме сто из ла ска са ауто пу та и број из ла зне пе тље и 
знак „та бла за озна ча ва ње из ла за” (III-82.1), ко ји озна ча ва ме сто 
из ла ска са ауто пу та; 

98) знак „из лаз са ауто пу та” (III-83), озна ча ва уда ље ност до 
по чет ка са о бра ћај не тра ке за из лаз са ауто пу та; 
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99) зна ко ви „та бла за озна ча ва ње вр ха раз дел ног остр ва” (III-

84) и (III-84.1), по ста вља ју се на вр ху раз дел ног остр ва и упо зо ра-
ва ју во за че да на и ла зе на раз дел но остр во; 

Та бла има на из ме нич но цр на и жу та по ља. На за јед нич ком 
но са чу из над та бле (III-84) до зво ље но је да се по ста ви је дан од 
зна ко ва II-45, од но сно II-45.1, а из над та бле (III-84.1) је до зво ље но 
да се по ста ви знак II-45.3.

100) знак „опа сна де о ни ца пу та” (III-85) и (III-85.1), озна ча ва 
на и ла зак на по себ но опа сну де о ни цу пу та;

Знак са др жи текст ,,ОПА СНОСТ”, од но сно текст ,,ПА ЗИ ДЕ-
ЦА” и нај ви ше два са о бра ћај на зна ка из гру пе зна ко ва опа сно сти, 
ко јим се од ре ђу је при ро да опа сно сти. 

101) знак „по гре шан смер” (III-86), озна ча ва по след ње упо зо-
ре ње во за чу да је на де лу пу та ко ји је на ме њен кре та њу во зи ла у 
су прот ном сме ру;

102) знак „уда ље ност из ла за у слу ча ју опа сно сти” (III-87) и 
(III-87.1), озна ча ва смер у ко ме се на ла зи из лаз за слу чај опа сно-
сти и уда ље ност до ње га;

103) знак „из лаз у слу ча ју опа сно сти” (III-88) и (III-88.1), 
озна ча ва из лаз за пе ша ке у слу ча ју опа сно сти;

104) знак „ма гла на пу ту” (III-89), (III-89.1), (III-89.2), озна ча-
ва по че так де о ни це пу та са по ја вом ма гле и да је пре по ру ке во за чу 
да во зи без бед ном бр зи ном у да тим усло ви ма;

По ста вља ње овог зна ка на пу ту, пра ти озна ка на пу ту V-18. 

105) знак „од мо ри ште” (III-90), озна ча ва на и ла зак на од мо ри-
ште на пу ту чи ји се са др жај озна ча ва пик то гра ми ма;

106) знак „из ла зак на од мо ри ште” (III-90.1), озна ча ва ме сто 
из ла ска са пу та до од мо ри шта. Уко ли ко је по треб но, до зво ље но је 
да се упи ше уда ље ност до сле де ћег та квог објек та;

107) знак „на пла та пу та ри не” (III-91) и (III-91.1), озна ча ва 
на и ла зак на обје кат за на пла ту пу та ри не;

На зна ку је до зво ље но да се упи ше текст „пу та ри на”, нај ви-
ше на три стра на је зи ка, ако се по ста вља по ред пу та.

108) знак „елек трон ска на пла та пу та ри не” (III-92), озна ча ва 
са о бра ћај ну тра ку на ме ње ну за кре та ње во зи ла у ко јој се на пла та 
пу та ри не вр ши елек трон ским пу тем;

109) знак „на и ла зак на ме сто на пла те пу та ри не” (III-93), 
озна ча ва бли зи ну ме ста где се на пла та пу та ри не вр ши и елек трон-
ским пу тем и руч но;

110) знак „огра ни че ње нај ве ће до зво ље не бр зи не на пу те ви-
ма у Ре пу бли ци Ср би ји” (III-94), озна ча ва оп ште огра ни че ње нај-
ве ће до зво ље не бр зи не кре та ња во зи ла пре ма ка те го ри ји пу та и 
оба ве зи упо тре бе све тла на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је; 

111) знак „број ме ђу на род ног пу та” (III-95), озна ча ва број ме-
ђу на род ног пу та, знак „број ауто пу та” (III-96), озна ча ва број др-
жав ног пу та IA ре да, од но сно знак „број пу та” (III-97), озна ча ва 
број оста лих др жав них пу те ва;
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112) знак „ки ло ме тра жа пу та” (III-98), озна ча ва ста ци о на жу 
пу та, од но сно знак „број пу та, број де о ни це пу та и ки ло ме тра жа” 
(III-99), озна ча ва број пу та и де о ни це пу та и ста ци о на жу пу та;

113) знак „сни ма ње са о бра ћа ја” (III-100), озна ча ва ме сто на 
де о ни ци пу та од ко јег по чи ње сни ма ње са о бра ћа ја фик сним тех-
нич ким уре ђа ји ма;

114) знак „за вр ше так сни ма ња са о бра ћа ја” (III-100.1), озна-
ча ва ме сто на пу ту од ко јег пре ста је сни ма ње са о бра ћа ја фик сним 
тех нич ким уре ђа ји ма; 

115) знак „са о бра ћај на тра ка за би ци кли сте” (III-101), озна-
ча ва са о бра ћај ну тра ку ко ја је на ме ње на за кре та ње би ци кли ста;

116) знак „за вр ше так са о бра ћај не тра ке за би ци кли сте” (III-
101.1), озна ча ва за вр ше так са о бра ћај не тра ке ко ја је на ме ње на за 
кре та ње би ци кли ста;

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

Члан 36. 
Зна ко ви оба ве ште ња за во ђе ње са о бра ћа ја су: 
117) знак „рас кр сни ца”, озна ча ва ме ђу соб ни по ло жај, прав це 

пу те ва и на зи ве ме ста до ко јих во де пу те ви ко ји се укр шта ју (III-
201), од но сно озна ча ва ме ђу соб ни по ло жај, прав це пу те ва и на зи-
ве ме ста на рас кр сни ци са кру жним то ком са о бра ћа ја (III-202); 

На зна ко ви ма је до зво ље но упи са ти ис под до ла зе ће стре ли це 
уда ље ност до рас кр сни це на ко ју се знак од но си.

118) знак „пре стро ја ва ње во зи ла”, озна ча ва прет ход но оба-
ве ште ње ра ди пре стро ја ва ња на рас кр сни ци на пу те ви ма са ви ше 
са о бра ћај них тра ка (III-203), од но сно озна ча ва прет ход но оба ве-
ште ње ра ди пре стро ја ва ња на рас кр сни ци са кру жним то ком са о-
бра ћа ја (III-203.1);

Број са о бра ћај них тра ка од го ва ра си ту а ци ји на пу ту.

119) знак „пре стро ја ва ње во зи ла са на зи ви ма на се ље них ме-
ста” (III-204), озна ча ва прет ход но оба ве ште ње ра ди пре стро ја ва ња 
на рас кр сни ци на пу те ви ма са ви ше са о бра ћај них тра ка;

Сим бо ли на зна ку III-204 од го ва ра ју бро ју са о бра ћај них тра-
ка на пу ту и на чи ну пре стро ја ва ња. На зна ку се ис пи су ју на зи ви 
од ре ди шта.

120) знак „стре ла сти пу то каз”, озна ча ва пра вац пу та до од-
ре ди шта или ка рак те ри стич ног објек та (III-205), од но сно озна ча ва 
пра вац пу та до од ре ђе ног ка рак те ри стич ног објек та (III-205.1);

Нат пис на зна ку III-205.1 је до зво ље но ис пи са ти ћи ри лич-
ним, ла ти нич ним пи смом и на стра ном је зи ку, у за ви сно сти од на-
зи ва ка рак те ри стич ног објек та.

121) знак „пу то ка зна та бла” (III-206), озна ча ва пра вац пу та 
до од ре ди шта ис пи са ног на зна ку; 

122) знак „на зив пе тље” (III-207) и (III-207.1), оба ве шта ва о 
на зи ву пе тље на ко ју се на и ла зи;

Знак III-207 по ста вља се на укр шта њу ауто пу та са пу тем ни-
же ка те го ри је, а знак III-207.1 по ста вља се на укр шта њу два ауто-
пу та.

123) знак „прет пу то ка зна та бла за из лаз” (III-208), на ауто-
пу ту и рас кр сни ца ма у ви ше ни воа озна ча ва уда ље ност и пут не 
прав це до на се ље них ме ста; 

124) знак „прет пу то ка зна та бла за раз два ја ње два ауто пу та” 
(III-209), на рас кр сни ца ма у ви ше ни воа на ауто пу ту озна ча ва уда-
ље ност и прав це ауто пу те ва; 
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125) знак „прет пу то каз за из лаз” (III-210), на ауто пу ту и пу ту 

са рас кр сни ца ма у ви ше ни воа озна ча ва уда ље ност и пра вац кре-
та ња до на се ље них ме ста;

126) знак „прет пу то каз за раз два ја ње два ауто пу та” (III-211), на 
рас кр сни ца ма у ви ше ни воа на ауто пу ту озна ча ва прав це ауто пу те ва; 

127) знак „пу то каз за из лаз” (III-212), (III-213) и (III-214), на 
ауто пу ту и пу ту са рас кр сни ца ма у ви ше ни воа озна ча ва пра вац 
кре та ња до на се ље них ме ста;

Зна ко ви III-212 и III-213 по ста вља ју се из над ко ло во за, а знак 
III-214 на бан ки ни.

128) знак „пу то каз за пре стро ја ва ње за кре та ње до од ре ђе ног 
ме ста” (III-215), (III-216) и (III-217), оба ве шта ва во за че о на чи ну 
ко ри шће ња са о бра ћај не тра ке за кре та ње до на се ље ног ме ста; 

129) знак „по твр да прав ца” (III-218), озна ча ва по твр ду прав-
ца кре та ња по сле про ла ска рас кр сни це;

130) знак „ре жим ра да гра нич ног пре ла за”, озна ча ва оба ве-
ште ње во за чу о ре жи му ра да гра нич ног пре ла за на ко јем по сто је 
огра ни че ња ко ја се од но се на рад но вре ме гра нич ног пре ла за и за-
бра ну са о бра ћа ја за од ре ђе ну ка те го ри ју во зи ла.

Члан 37.
Зна ко ви ма оба ве ште ња за во ђе ње са о бра ћа ја уче сни ци у са о-

бра ћа ју се оба ве шта ва ју о сме ро ви ма кре та ња, од но сно сме ро ви ма 
кре та ња по са о бра ћај ним тра ка ма, до од ре ђе них ме ста.

На чин по ста вља ња са о бра ћај ног зна ка оба ве ште ња за во ђе-
ње са о бра ћа ја по ред пу та, дат је у При ло гу 4 ко ји је од штам пан уз 
овај пра вил ник и чи ни ње гов са став ни део.

Члан 38.
Зна ко ви ма оба ве ште ња за во ђе ње са о бра ћа ја уче сни ци ма у 

са о бра ћа ју да ју се:
1) прет ход на оба ве ште ња о сме ру кре та ња (пр ви сте пен оба-

ве ште ња);
2) оба ве ште ња о пре стро ја ва њу (дру ги сте пен оба ве ште ња);
3) оба ве ште ња о скре та њу (тре ћи сте пен оба ве ште ња);
4) оба ве ште ња о по твр ди сме ра кре та ња (че твр ти сте пен оба-

ве ште ња). 
Број и на чин оба ве ште ња ко ји се да ју уче сни ци ма у са о бра-

ћа ју за ви си од ка те го ри је пу та. 

Члан 39.
На ауто пу те ви ма, уче сни ци ма у са о бра ћа ју да ју се сви сте пе-

ни оба ве ште ња из чла на 38. овог пра вил ни ка.
На пу те ви ма ван на се ља, уче сни ци ма у са о бра ћа ју да ју се 

нај ма ње пр ви и тре ћи сте пен оба ве ште ња из чла на 38. овог пра-
вил ни ка.

На пу те ви ма у на се љу, уче сни ци ма у са о бра ћа ју да ју се нај-
ма ње тре ћи сте пен оба ве ште ња из чла на 38. овог пра вил ни ка. 

Члан 40.
На зна ко ви ма оба ве ште ња за во ђе ње са о бра ћа ја ко ри сте се 

од ре ди шта ко је се на ла зе на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, као и 
од ре ди шта су сед них др жа ва до ко јих пут во ди.

Члан 41.
На зна ко ви ма оба ве ште ња за во ђе ње са о бра ћа ја до зво ље но је 

да се упи ше број пу та, број ауто пу та, од но сно број ме ђу на род ног 
пу та. 

Ако ни је мо гу ће да број пу та бу де упи сан на зна ку оба ве ште-
ња за во ђе ње са о бра ћа ја, до зво ље но је да се зна ко ви III-95, III-96 
и III-97 до да ју из ван зна ка оба ве ште ња за во ђе ње са о бра ћа ја, као 
са мо стал ни зна ко ви, у за ви сно сти од ка те го ри је пу та и то: из над 
зна ка за од ре ди ште у сме ру пра во, од но сно са оне стра не зна ка у 
ви си ни нат пи са за од ре ди ште на ко је упу ћу ју.

Члан 42.
Зна ко ви оба ве ште ња за во ђе ње са о бра ћа ја на ауто пу ту и мо-

то пу ту, мо гу са др жа ти сим бо ле за: аеро дром, же ле знич ку, од но сно 
ауто бу ску ста ни цу и роб ни тер ми нал. 

Зна ко ви оба ве ште ња за во ђе ње са о бра ћа ја на ауто пу ту и мо-
то пу ту не са др же уда ље ност до од ре ди шта.

Из у зет но од ста ва 2. овог чла на, до зво ље но је да знак III-218 
са др жи уда ље ност до од ре ди шта. 

Члан 43.
Бо ја осно ве зна ко ва за во ђе ње са о бра ћа ја је:
1) зе ле не бо је за зна ко ве на ауто пу ту;
2) пла ве бо је за зна ко ве на мо то пу ту;
3) жу те бо је за зна ко ве на оста лим пу те ви ма;
4) бе ле бо је за зна ко ве чи је је од ре ди ште од ре ђе ни обје кат, 

са др жај или део на се ља.

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  ко ме  с е  из  во де  ра  до  ви  на  пу  ту

Члан 44. 
Зна ко ви оба ве ште ња за обе ле жа ва ње пре пре ка на пу ту и ме-

ста на ко ме се из во де ра до ви на пу ту су: 
131) знак „пред знак за оби ла зак” (III-301), озна ча ва смер и 

ток пре у сме ре ног са о бра ћа ја ка да је пут за тво рен. Код ду жег пре у-
сме ра ва ња до њи део зна ка мо же да са др жи текст „ОБИ ЛА ЗАК” и 
ду жи ну из ра же ну у ки ло ме три ма; 
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132) зна ко ви „оби ла зак” за кре та ње пра во (III-302) и за кре-
та ње ле во, од но сно де сно (III-302.1), слу же за усме ра ва ње во зи ла 
на оби ла зни пут; 

На зна ку је у слу ча ју пре у сме ра ва ња ме ђу на род них са о бра-
ћај них то ко ва, до зво ље но ис под ћи ри лич ног нат пи са ис пи са ти и 
нат пис ,,BYPASS”.

133) знак „пред знак за не по сред но ре гу ли са ње са о бра ћа ја на 
ме сту на ко ме се из во де ра до ви” (III-303), оба ве шта ва о бли зи ни 
ме ста на ко ме због ра до ва на пу ту, при вре ме них пре пре ка, од но сно 
оште ће ња ко ло во за, кре та ње во зи ла ре гу ли шу овла шће на ли ца;

134) знак „бли зи на ме ста скре та ња са о бра ћа ја из јед не са о-
бра ћај не тра ке у дру гу” (III-304), озна ча ва бли зи ну ме ста где се 
вр ши скре та ње са о бра ћај них тра ка, при че му број са о бра ћај них 
тра ка оста је исти; 

По ло жај и број стре ли ца на зна ку од го ва ра ста њу на пу ту.
135) знак „ме сто скре та ња са о бра ћа ја из јед не са о бра ћај не 

тра ке у дру гу” (III-304.1), озна ча ва ме сто где се вр ши скре та ње са-
о бра ћај них тра ка, при че му број са о бра ћај них тра ка оста је исти; 

По ло жај и број стре ли ца на зна ку од го ва ра ста њу на пу ту. 
136) знак „пред знак де ви ја ци ја на пу ту” (III-305), озна ча ва 

при бли жа ва ње ме сту на ко ме по сто ји де ви ја ци ја пу та;

По ло жај и број стре ли ца на зна ку од го ва ра ста њу на пу ту.
137) знак ,,де ви ја ци ја на пу ту” (III-305.1), озна ча ва ме сто де-

ви ја ци ја на пу ту;

По ло жај и број стре ли ца на зна ку од го ва ра ста њу на пу ту.

Члан 45.
За обе ле жа ва ње зо на ра до ва на пу ту ко ри сте се зна ко ви опа-

сно сти и зна ко ви из ри чи тих на ред би са осно вом зна ка жу те бо је. 
Из у зет но, од ред ба из ста ва 1. ово га чла на у по гле ду бо је, не од-

но си се на са о бра ћај не зна ко ве из ри чи тих на ред би: II-2, II-4, II-34, 
II-35, II-36, II-37, II-43, II-43.1, II-43.2, II-43.3, II-43.4, II-44, II-44.1, 
II-44.2, II-45, II-45.1, II-45.2, II-45.3 и II-46.

У зо ни ра до ва се ко ри сте сле де ћи зна ко ви оба ве ште ња: III-1, 
III-4, III-5, III-6, III-7, III-10 и III-30. 

У зо ни ра до ва са осно вом зна ка жу те бо је и сим бо ли ма цр-
не бо је су зна ко ви оба ве ште ња: III-17, III-74, III-79, III-79.1, III-80, 
III-80.1, III-81 и III-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

Члан 46.
Ту ри стич ка сиг на ли за ци ја се ко ри сти за оба ве шта ва ње и 

упу ћи ва ње ко ри сни ка до кул тур них, исто риј ских, при род них и 
дру гих ту ри стич ких од ре ди шта.

Сим бо ли на зна ко ви ма ту ри стич ке сиг на ли за ци је су цр не бо-
је на бе лој осно ви и ни је до зво ље но да бу ду у об ли ку фо то гра фи је.

Члан 47.
Зна ко ви оба ве ште ња ко ји се од но се на ту ри стич ку сиг на ли-

за ци ју су: 
1) знак „ту ри стич ка ин фор ма ци о на та бла“ (III-401), оба ве-

шта ва о кул тур ним, исто риј ским, при род ним и дру гим ту ри стич-
ким од ре ди шти ма;

2) знак „ту ри стич ки стре ла сти пу то каз“ (III-402) и „ту ри стич-
ка пу то ка зна та бла“ (III-402.1), ко ри сте се за усме ра ва ње пре ма 
кул тур ним, исто риј ским, при род ним и ту ри стич ким од ре ди шти ма;

3) знак „ту ри стич ка та бла за озна ча ва ње ту ри стич ког од ре-
ди шта“ (III-403), озна ча ва кул тур но, исто риј ско, при род но и дру го 
ту ри стич ко од ре ди ште; 

4) знак „ту ри стич ка та бла за из раз до бро до шли це” (III-404), 
озна ча ва те ри то ри ју др жа ве, по кра ји не, окру га, гра да, од но сно оп-
шти не;

На зна ку је до зво ље но ис пи си ва ње тек ста до ви ђе ња, ка да се 
знак по ста вља на ме сту са ко га се на пу шта те ри то ри ја др жа ве, по-
кра ји не, окру га, гра да, од но сно оп шти не.

5) знак ,,пу то каз за јав не објек те” (III-405), ко ри сти се за 
усме ра ва ње пре ма зна чај ним јав ним објек ти ма, спорт ско-ре кре а-
ци о ним цен три ма и слич ним ту ри стич ким од ре ди шти ма у на се-
ље ним ме сти ма;

6) знак ,,пе шач ки пу то каз за јав не објек те” (III-406), ко ри сти се 
за усме ра ва ње пе ша ка пре ма јав ним објек ти ма од ло кал ног зна ча ја; 
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7) знак ,,би ци кли стич ки пу то каз” (III-407), ко ри сти се за во-

ђе ње би ци кли ста по ме ђу на род ним, од но сно би ци кли стич ким ру-
та ма.

Из глед зна ка од го ва ра вр сти би ци кли стич ке ру те.

Члан 48.
Ту ри стич ка сиг на ли за ци ја се не по ста вља на ауто пу те ви ма и 

мо то пу те ви ма.
Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, до зво ље но је обе ле жа ва ње 

кул тур них, исто риј ских, при род них, од но сно дру гих ту ри стич ких 
од ре ди шта од из у зет ног зна ча ја за раз вој ту ри зма у Ре пу бли ци Ср-
би ји.

Зна ко ви оба ве ште ња – оп ште ка рак те ри сти ке

Члан 49.
Зна ко ви оба ве ште ња има ју об лик ква дра та, пра во у га о ни ка и 

кру га. 
Из у зет но од ста ва 1. овог чла на од сту па ју зна ко ви: III-205, 

III-302 и III-402.

Члан 50.
Осно ва зна ко ва оба ве ште ња је:
1) пла ве или зе ле не бо је са сим бо ли ма и нат пи си ма бе ле или 

цр не бо је; 
2) жу те бо је са сим бо ли ма и нат пи си ма цр не бо је;
3) бе ле бо је са сим бо ли ма и нат пи си ма цр не бо је;
4) бра он бо је са нат пи си ма бе ле бо је и сим бо ли ма цр не бо је 

на бе лој осно ви, за зна ко ве ту ри стич ке сиг на ли за ци је за ту ри стич-
ка од ре ди шта.

Из у зет но од ста ва 1. овог чла на:
1) зна ко ви: III-23, III-23.1, III-201, III-202, III-204, III-208, III-215, 

III-216, III-217 и III-218 има ју бо ју осно ве зна ка пре ма ка те го ри ји пу-
та на ко јем се по ста вља ју;

2) зна ко ви: III-95, III-96, III-97, III-205, III-206, III-210, III-212, 
III-213 и III-214 има ју бо ју осно ве зна ка пре ма ка те го ри ји пу та на 
ко јем се од ре ди ште на ла зи;

3) зна ко ви: III-25, III-26, III-27 и III-28 има ју од го ва ра ју ћи 
умет нут знак; 

4) зна ко ви: III-25.1, III-26.1, III-27.1 и III-28.1 има ју од го ва ра-
ју ћи умет нут знак цр но-бе ле бо је и ко се цр те цр не бо је; 

5) зна ко ви: III-15, III-18, III-19, III-20; III-21, III-22, III-23.1, 
III-24.1, III-29.1, III-67.1, III-68.1, III-69.1 и III-71.1 има ју ко су тра-
ку цр ве не бо је;

6) зна ко ви: III-3.1, III-12, III-13, III-14, III-16, III-17, III-25.1, 
III-26.1, III-27.1 и III-28.1 има ју ко се цр те цр не бо је; 

7) знак III-1 има сим бол две стре ли це, кра ћа стре ли ца је бе ле 
бо је, а ду жа је цр ве не бо је;

8) зна ко ви: III-3 и III-3.1 има ју уну тра шњи ква драт жу те бо је, 
а по јас из ме ђу уну тра шњег ква дра та и спољ не иви це зна ка бе ле 
бо је;

9) знак III-9 има пра во у га о ник цр ве не бо је на кра ју кра ка ко ји 
при ка зу је сле пи пут;

10) знак III-11 има осно ву зна ка жу то-зе ле не бо је са флу о ро-
сцент ним свој ством, а сим бол и оквир зна ка су цр не бо је;

11) знак III-35 има сим бол цр ве не бо је;
12) знак III-56 има сим бол ци стер не цр ве не бо је, осо ви на са 

точ ко ви ма је цр не бо је, а две ли ни је су пла ве бо је;
13) зна ко ви: III-71 и III-71.1 има ју ис пре ки да ну уз ду жну ли-

ни ју жу те бо је уз са о бра ћај ну тра ку ко јом са о бра ћа ју во зи ла јав-
ног пре во за пут ни ка;

14) знак III-74 има осно ву зна ка зе ле не бо је ка да се по ста вља 
на ауто пу ту и пла ве бо је ка да се по ста вља на свим оста лим пу те-
ви ма и са др жи и умет нут знак; 

15) зна ко ви: III-75 и III-75.1 мо гу има ти умет нут сим бол за 
по себ ну на ме ну са о бра ћај не тра ке;

16) зна ко ви III-79, III-79.1, III-80, III-80.1, III-81, III-81.1 III-82, 
III-82.1 и III-83 има ју осно ву зна ка пла ве бо је;

17) знак III-85 има осно ву зна ка флу о ро сцент не жу то зе ле не 
бо је са нат пи сом цр не бо је и упи са ним зна ко ви ма опа сно сти;

18) знак III-86 има осно ву зна ка флу о ро сцент не жу то зе ле не 
бо је са нат пи сом и сим бо лом цр не бо је и упи са ним зна ком II-4;

19) зна ко ви: III-89, III-89.1 и III-89.2 има ју осно ву зна ка си ве 
бо је са сим бо ли ма бе ле бо је и умет ну тим флу о ро сцент ним по љем 
жу те бо је;

20) зна ко ви: III-90 и знак III-90.1 има ју осно ву пла ве бо је са 
нат пи си ма бе ле бо је и сим бо ли ма цр не бо је на бе лој умет ну тој 
осно ви;

21) знак III-92 има осно ву зна ка бе ле бо је и сим бол чи ја је 
осно ва жу те бо је а нат пис „ENP” пла ве бо је; 

22) знак III-93 има осно ву зна ка бе ле бо је, умет ну та по ља у 
об ли ку пра во у га о ни ка ко ја су жу те бо је, на ко ји ма су при ка за ни 
сим бо ли „ENP” пла ве бо је и сим бол чо ве ка цр не бо је, нат пи си су 
цр не бо је; 

23) знак III-94 има умет ну те од го ва ра ју ће зна ко ве на осно ви 
пла ве бо је и умет ну тим по љи ма бе ле бо је;

24) знак III-99 има осно ву бе ле бо је, нат пи се цр не бо је и 
умет нут је дан од зна ко ва III-95, III-96 или III-97 у од го ва ра ју ћој 
бо ји;

25) зна ко ви: III-201 и III-202 на ли ни ји ко ја пред ста вља пра-
вац кре та ња мо гу има ти умет ну те са о бра ћај не зна ко ве;

26) зна ко ви: III-74 и III-301 мо гу има ти умет ну те са о бра ћај не 
зна ко ве;

27) знак III-219 има осно ву бе ле бо је, нат пи се цр не бо је и 
умет ну те зна ко ве.

По ста вља ње зна ко ва оба ве ште ња

Члан 51.

Зна ко ви оба ве ште ња по ста вља ју се та ко да уче сни ци ма у са-
о бра ћа ју пру же прет ход на оба ве ште ња, оба ве ште ња о пре стро ја-
ва њу, оба ве ште ња о скре та њу, по тврд но оба ве ште ње о прав цу кре-
та ња и да озна че обје кат, те рен, ули цу, од но сно де ло ве пу та на ко је 
се од но се.

Члан 52.
Из у зет но од чла на 51. овог пра вил ни ка:
1) знак III-1 по ста вља се ис пред су же ног де ла пу та са ко га 

се мо же ви де ти део пу та на ко ји се за бра на од но си, а на су прот ној 
стра ни су же ног де ла пу та по ста вља се знак II-33; 

2) зна ко ви: III-2 и III-2.1 по ста вља ју се на пу ту са јед но смер-
ним са о бра ћа јем, на ме сти ма на ко ји ма је по треб но да се да оба ве-
ште ње о јед но смер ном са о бра ћа ју во за чу ко ји се тим пу тем кре ће; 

3) уз зна ко ве III-2 и III-2.1 оба ве зно се по ста вља ју од го ва-
ра ју ћи зна ко ви за бра не и оба ве зе на ме сти ма на ко ји ма во зи ла са 
дру гих пу те ва ула зе, од но сно на и ла зе, на пут са јед но смер ним са-
о бра ћа јем;

4) знак III-2 по ста вља се та ко да је стре ли ца ус прав на на уз-
ду жну осу пу та, а знак III-2.1 по ста вља се та ко да је стре ли ца хо-
ри зон тал на;

5) знак III-3 по ста вља се на по чет ку пу та и до зво ље но је да се 
по но ви по сле сва ке рас кр сни це, а сви пу те ви ко ји се укр шта ју или 
спа ја ју са пу тем ко ји је озна чен зна ком III-3, мо ра ју би ти озна че ни 
зна ком II-1 или зна ком II-2;

6) знак III-3.1 се по ста вља на ме сту на пу ту где се за вр ша ва 
пут са пр вен ством про ла за; 

7) знак III-4 по ста вља се не по сред но ис пред тех нич ког сред-
ства за успо ра ва ње са о бра ћа ја. Уко ли ко је на де о ни ци пу та по ста-
вље но ви ше тех нич ких сред ста ва за успо ра ва ње са о бра ћа ја у ни зу, 
по ста вља се не по сред но ис пред пр вог ме ста еле мен та тех нич ког 
сред ства за успо ра ва ње са о бра ћа ја у сме ру кре та ња во зи ла и од но-
си се на сва оста ла, при че му се уз знак по ста вља до пун ска та бла 
IV-2; 

8) зна ко ви: III-5, III-6, III-7 и III-8 по ста вља ју се не по сред но 
ис пред, од но сно из над ме ста ко је обе ле жа ва ју;

9) зна ко ви: III-12, III-13, III-14, III-15, III-16, III-17, III-18, III-19, 
III-20, III-21 и III-22, по ста вља ју се на ме сти ма на пу ту ода кле пре-
ста ју да ва же од го ва ра ју ће за бра не од ре ђе не са о бра ћај ним зна ко ви-
ма на том пу ту;

10) знак III-23 по ста вља се на ме сту ула за на те ри то ри ју на-
се ље ног ме ста; 

11) знак III-23.1 по ста вља се на ме сту из ла за са те ри то ри је 
на се ље ног ме ста;
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12) знак III-24 по ста вља се на ме сту од ко га по чи ње на се ље;
13) знак III-24.1 по ста вља се на ме сту где се за вр ша ва на се ље;
14) знак III-62 се по ста вља на рас кр сни ци;
15) зна ко ви: III-63, III-63.1, III-64 и III-64.1 се по ста вља ју на 

пу ту ода кле по чи ње оштра кри ви на, као и у кри ви ни и то код по-
ста вља ња зна ко ва: III-63 или III-64, до зво ље но је на по чет ку кри-
ви не пр во да се по ста ви је дан знак III-63 или III-64 на но са чу, за-
тим два зна ка III-63 или III-64 на за јед нич ком но са чу и ко нач но 
нај ви ше три зна ка III-63 или III-64 на за јед нич ком но са чу у кри ви-
ни, а зна ко ви III-63.1 и III-64.1 се по ста вља ју на два но са ча;

16) знак III-72 се по ста вља на по чет ку са о бра ћај не тра ке за 
спо ра во зи ла а на кра ју исте се по ста вља се знак III-72.1;

17) знак III-73 се по ста вља по по тре би са до пун ском та блом 
IV-19; 

18) знак III-82 и III-82.1 се по ста вља на вр ху раз дел ног остр-
ва и на ме сту из ла ска са ауто пу та, од но сно мо то пу та;

19) знак III-85 и III-85.1 се по ста вља са обе стра не пу та у 
сме ру кре та ња;

20) знак III-89, III-89.1, III-89.2 се по ста вља на ауто пу ту и 
мо то пу ту и то ре дом: пр во знак III-89, за тим III-89.1 и III-89.2, уз 
она ке на пу ту V-18;

21) знак III-91 се по ста вља на пор та лу, а знак III-91.1 се по-
ста вља на бан ки ни пу та;

22) зна ко ви: III-95, III-96, III-97, III-98 и III-99 ка да се по ста-
вља ју као по себ ни зна ко ви, мо гу би ти по ста вље ни ис под, од но сно 
из над дру гих са о бра ћај них зна ко ва, знак III-95 по ста вља се на ме-
ђу на род ним пу те ви ма, знак III-96 на ауто пу те ви ма, знак III-97 на 
оста лим пу те ви ма; 

23) знак III-98 по ста вља се на пу ту ван на се ља по ред ко ло-
во за др жав них пу те ва IБ ре да и IIA ре да са де сне стра не у сме ру 
ра ста ста ци о на же на сва ком „пу ном“ ки ло ме тру, а на др жав ним 
пу те ви ма IA ре да по ста вља се на пу ту ван на се ља, са де сне стра не 
сва ке ко ло во зне тра ке гле да но у сме ру кре та ња на сва ком „пу ном“ 
ки ло ме тру;

24) знак III-99 по ста вља се ван на се ља, по ред ко ло во за др-
жав них пу те ва IБ ре да и IIA ре да са де сне стра не у сме ру ра ста 
ста ци о на же на сва ком „пу ном пе том“ ки ло ме тру, а по ред др жав-
них пу те ва IA ре да из ра ђу је се као јед но стра ни и по ста вља се на 
пу ту ван на се ља са де сне стра не сва ке ко ло во зне тра ке гле да но у 
сме ру кре та ња, на ме сту где се по ста вља знак III-99 не по ста вља 
се знак III-98;

25) знак III-201 по ста вља се ван на се ље ног ме ста на уда ље но-
сти од нај ма ње 150 m ис пред рас кр сни це ко ју озна ча ва, знак је до-
зво ље но по ста ви ти у из у зет ним слу ча је ви ма и у на се ље ном ме сту;

26) знак III-203 и III-203.1 по ста вља се на по чет ку раз два ја ња 
са о бра ћај них тра ка;

27) зна ко ви: III-205 и III-206 по ста вља ју се у зо ни рас кр сни-
це на ко јој се вр ши упу ћи ва ње на пут ко ји во ди ка од ре ди шту на 
ко ји се знак од но си;

28) знак III-205.1 се по ста вља на чво ру, од но сно рас кр сни ци 
са ко је пут во ди до ка рак те ри стич ног објек та и не по ста вља се на 
ауто пу ту;

29) на зна ку III-207 се мо гу по по тре би ис пи са ти ви ше на зи ва 
пе тљи;

30) знак III-210 по ста вља се на 500 m од тач ке где по чи ње 
тра ка за из ли ва ње во зи ла, из у зет но је до зво ље но да се по ста ви и 
на кра ћем ра сто ја њу, али не кра ћем од 250 m; 

31) зна ко ви: III-212 и III-213 по ста вља ју се на ме сти ма где 
по чи ње тра ка за ис кљу чив ње, од но сно укљу чи ва ње во зи ла;

32) зна ко ви: III-215, III-216 и III-217 по ста вља ју се из над сва-
ке са о бра ћај не тра ке;

33) знак III-218 се по ста вља на ра сто ја њу од 500 m од по-
след њег при кључ ка;

34) знак III-219 се по ста вља на ра сто ја њу до 500 m ис пред 
по след њег чво ра, од но сно рас кр сни це са ко је во ди пут до гра нич-
ног пре ла за;

35) зна ко ви: III-401.1 и III-402 се по ста вља ју на чво ру, од но-
сно рас кр сни ци са ко је пут во ди до од ре ди шта при ка за ног зна ком; 

36) знак III-405 по ста вља се на на чин да од го ва ра ју ћом стре-
ли цом до зво ља ва од го ва ра ју ће сме ро ве кре та ња ре дом: пра во, ле-
во и де сно;

37) знак III-406 по ста вља се са мо у пе шач ким зо на ма, на на-
чин да се од ви шег ка ни жем зна ку пр во по ста вља ју зна ко ви са сме-
ром пра во, за тим сме ром ле во и на кра ју зна ко ви са сме ром де сно.

Члан 53.
Преч ник кру га зна ко ва оба ве ште ња из но си:
1) 90 cm на ауто пу ту и мо то пу ту;
2) 60 cm на оста лим др жав ним пу те ви ма I и II ре да, оп штин-

ским пу те ви ма и у на се љу;
3) 40 cm на оста лим у на се љу где по сто је про стор на огра ни-

че ња;
4) 30 cm ако се упо тре бља ва ју као умет ну ти зна ко ви, а 40 cm 

као умет ну ти зна ко ви на ауто пу ту и мо то пу ту. 
Стра ни ца ква дра та зна ко ва оба ве ште ња из но си:
1) 90 cm на ауто пу те ви ма и мо то пу те ви ма;
2) 60 cm на оста лим др жав ним пу те ви ма I и II ре да, оп штин-

ским пу те ви ма и у на се љу;
3) 40 cm на оста лим у на се љу где по сто је про стор на огра ни-

че ња;
4) 30 cm ако се упо тре бља ва ју као умет ну ти зна ко ви, а 40 cm 

као умет ну ти зна ко ви на ауто пу ту и мо то пу ту. 
Димензијa пра во у га о ни ка зна ко ва оба ве ште ња из но си:
1) 90 cm x 135 cm на ауто пу ту и мо то пу ту; 
2) 60 cm x 90 cm на оста лим др жав ним пу те ви ма I и II ре да, 

оп штин ским пу те ви ма и у на се љу; 
3) 40 cm x 60 cm на оста лим у на се љу где по сто је про стор на 

огра ни че ња;
4) 40 cm x 60 cm ако се упо тре бља ва ју као умет ну ти зна ко ви. 
Из у зет но од ста ва 2. ово га чла на од сту па ју ди мен зи је зна ка 

и из но се:
1) III-3 и III-3.1: 60 cm;
2) III-5, III-6 и III-7: 60 cm;
3) III-11: 90 cm;
4) III-63, III-64: 50 cm (75 cm);
5) III-82.1: 120 cm;
6) III-92: 250 cm x 250 cm.
Из у зет но од ста ва 3. овог чла на од сту па ју ди мен зи је зна ка 

ко је су:
1) III-2.1: 100 cm x 35 cm;
2) III-63.1, III-64.1: 150 cm x 50 cm (225 cm x 75 cm);
3) III-71 и III-71.1: 120 cm x 90 cm;
4) III-72 и III-73: 90 cm x 135 cm ван на се ља, од но сно 60 cm 

x 90 cm у на се љу;
5) III-75, III-76, III-77: 250 cm x 290 cm;
6) III-75.1, III-76.1, III-77.1: 250 cm x 230 cm; 
7) III-78: 160 cm x 230 cm;
8) III-78.1: 160 cm x 190 cm;
9) III-79, III-80, III-81: за ауто пут и мо то пут 120 cm x 180 cm, 

на оста лим др жав ним пу те ви ма I и II ре да, оп штин ским пу те ви ма 
и у на се љу 90 cm x 135 cm; 

10) III-79.1, III-80.1, III-81.1: за ауто пут и мо то пут 120 cm x 
150 cm, на оста лим др жав ним пу те ви ма I и II ре да, оп штин ским 
пу те ви ма и у на се љу 80 cm x 100 cm;

11) III-82: 120 cm x 180 cm;
12) III-83: 65 cm x 150 cm; 
13) III-84: 30 cm x 100 cm;
14) III-84.1: 60 cm x 120 cm; 
15) III-85: са јед ним зна ком 120 cm x 140 cm, са јед ним зна-

ком и по љем за упи си ва ње ду жи не де о ни це пу та 120 cm x 180 cm 
и са два зна ка 120 cm x 230 cm; 

16) III-86: 150 cm x 250 cm;
17) III-87 и III-87.1: 80 cm x 30 cm;
18) III-88, III-88.1: 50 cm x 50 cm;
19) III-89: 250 cm x 350 cm;
20) III-89.1, III-89.2: 200 cm x 350 cm;
21) III-91: за че о не на плат не ста ни це 430 cm x 240 cm, а за 

боч не на плат не ста ни це 330 cm х 210 cm; 
22) знак III-91.1: за че о не на плат не ста ни це 450 cm x 420 cm 

и 220 cm х 200 cm за боч не на плат не ста ни це;
23) III-92: 250 cm x 250 cm
24) III-93: за че о не на плат не ста ни це 500 cm x 200 cm и за 

боч не на плат не ста ни це 400 cm х 150 cm;
25) III-94: 200 cm x 280 cm;
26) III-95: 60 cm x 25 cm;
27) III-97: 35 cm x 25 cm, од но сно 50 cm x 25 cm на пу те ви ма 

ко ји има ју бро је ве са тро ци фре ном озна ком пу та;
28) III-98: 35 cm x 30 cm, од но сно 45 cm x 40 cm;
29) III-99: 45 cm x 35 cm;
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30) III-100 и III-100.1: 60 cm x 60 cm;
31) III-101 и III-101.1: 120 cm x 60 cm, од но сно 90 cm х 60 cm 

на оста лим у на се љу где по сто је про стор на огра ни че ња;
32) III-303, III-304, III-305: за ауто пут и мо то пут 120 cm x 180 

cm, на оста лим др жав ним пу те ви ма I и II ре да, оп штин ским пу те-
ви ма и у на се љу 90 cm x 135 cm; 

33) III-304.1 и III-305.1: за ауто пут и мо то пут 120 cm x 150 
cm, на оста лим др жав ним пу те ви ма I и II ре да, оп штин ским пу те-
ви ма и у на се љу 80 cm x 100 cm.

1.4.Допунскетабле

Члан 54.
Уз зна ко ве опа сно сти, зна ко ве из ри чи тих на ред би и зна ко ве 

оба ве ште ња до зво ље но је по ста вља ње до пун ске та бле.

Члан 55.
До пун ске та бле су:
1) до пун ска та бла (IV-1), озна ча ва уда ље ност из ме ђу зна ка 

ис под ко га је по ста вље на и по чет ка де ла пу та, од но сно ме ста на 
ко је се знак од но си;

2) до пун ска та бла (IV-2), озна ча ва ду жи ну де ла пу та на ко јој 
ва жи од ред ба зна ка ис под ко га је по ста вље на;

3) до пун ска та бла (IV-3), озна ча ва уда ље ност из ме ђу зна ка 
ис под ко га је по ста вље на и објек та, те ре на или де ла пу та на ко ји 
се знак од но си;

4) до пун ска та бла (IV-4), озна ча ва огра ни че но вре ме тра ја ња 
ва же ња зна ка ис под ко га је по ста вље на, ако не ва жи не пре кид но;

5) до пун ска та бла (IV-5), тек стом бли же од ре ђу је зна че ње 
зна ка, од но сно да је до дат на оба ве ште ња о вр сти и на чи ну ко ри-
шће ња зна ка;

Нат пис на до пун ској та бли је при мер.
6) до пун ска та бла (IV-6), сим бо лом озна ча ва вр сту во зи ла на 

ко ју се знак од но си. Уко ли ко се на до пун ској та бли на ла зи сим бол 
те рет ног во зи ла, на та бли је до зво ље но упи са ти и нај ве ћу до зво-
ље ну ма су ко ја се од но си на те рет но во зи ло;

7) до пун ска та бла (IV-7) и (IV-7.1), сим бо лом озна ча ва да је 
ко ло воз кли зав услед вре мен ских усло ва у ко ји ма ва жи знак уз ко-
ји је по ста вље на, због по ја ве сне га, ле да и по ле ди це на ко ло во зу; 

До пун ска та ла IV-7 се не по ста вља уз зна ко ве из ри чи тих на-
ред би.

8) до пун ске та бле (IV-8), (IV-8.1), (IV-8.2), (IV-8.3), (IV-8.4) и 
(IV-8.5), озна ча ва ју при ме ну за бра не пар ки ра ња, од но сно за у ста-
вља ња во зи ла на де о ни ци пу та и то: (IV-8) и (IV-8.3) на ме сту на 
ко јем по чи ње за бра на, (IV-8.1) и (lV-8.4) на ме сту по на вља ња за-
бра не (из ме ђу по чет ка и кра ја за бра не), (lV-8.2) и (IV-8.5) на ме сту 
пре стан ка за бра не;

Та бле (IV-8), (IV-8.1) и (IV-8.2) се по ста ља ју па ра лел но са 
осом пу та као и знак уз ко ји се по ста вља ју, а та бле (IV-8.3), (IV-
8.4) и (IV-8.5) се по ста вља ју управ но са осом пу та као и знак уз 
ко ји се по ста вља ју.

9) до пун ска та бла (IV-9), означавa уда ље ност ме ста пар ки ра ли-
шта, га ра же и објек та на пу ту, од го ва ра ју ћим сим бо лом и стре ли цом;

Сим бо ли и уда ље ност у ме три ма на до пун ској та бли од го ва-
ра ју си ту а ци ји на пу ту.

10) до пун ске та бле (IV-10), (IV-11), (IV-12), озна ча ва ју на-
чин пар ки ра ња на тро то а ру ко је се ре гу ли ше зна ком III-30, и то: 
(IV-10) пар ки ра ње на тро то а ру под углом у од но су на по ду жну осу 
ко ло во за, (IV-11) пар ки ра ње на тро то а ру па ра лел но са по ду жном 
осом ко ло во за и (IV-12) пар ки ра ње на тро то а ру управ но на по ду-
жну осу ко ло во за;

11) до пун ске та бле (IV-13), (IV-14) и (IV-15), озна ча ва ју на чин 
пар ки ра ња де лом на тро то а ру а де лом на ко ло во зу, ко је се ре гу ли-
ше зна ком III-30, и то: IV-13 пар ки ра ње на тро то а ру и ко ло во зу под 
углом у од но су на по ду жну осу ко ло во за, IV-14 пар ки ра ње на тро то-
а ру и ко ло во зу па ра лел но са по ду жном осом ко ло во за и IV-15 пар-
ки ра ње на тро то а ру и ко ло во зу управ но на по ду жну осу ко ло во за;

12) до пун ске та бле (IV-16), (IV-17), (IV-18), озна ча ва ју на чин 
пар ки ра ња на ко ло во зу ко ји се ре гу ли ше зна ком III-30 и то: (IV-16) 
пар ки ра ње на ко ло во зу под углом, у од но су на по ду жну осу ко ло во за, 
(IV-17) пар ки ра ње на ко ло во зу па ра лел но са по ду жном осом ко ло во за 
и (IV-18) пар ки ра ње на ко ло во зу управ но на по ду жну осу ко ло во за;

13) до пун ска та бла (IV-19), озна ча ва ме сто на пу ту опре мље но 
те ле фо ном за хит не по зи ве, од но сно апа ра том за га ше ње по жа ра; 

Из бор сим бо ла од го ва ра си ту а ци ји на пу ту.
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14) до пун ска та бла (IV-20), сим бо лом озна ча ва да је ко ло воз 
кли зав услед вре мен ског усло ва (ки ше) у ко јем ва жи знак уз ко ји 
је по ста вље на, због по ја ве во де на ко ло во зу;

15) до пун ска та бла (IV-21), озна ча ва да је пар ки ра ли ште, од-
но сно пар кинг ме сто ре зер ви са но за во зи ла ли ца са ин ва ли ди те-
том и по ста вља се уз зна ко ве III-30 и III-31; 

16) до пун ска та бла (IV-22), озна ча ва вр сту оште ће ња на ко ло-
во зу и ду жи ну пу та на ко ју се од но си; 

17) до пун ска та бла (IV-23), озна ча ва пру жа ње пу та са пр вен-
ством про ла за; 

По ло жај сим бо ла на та бли (IV-23) од го ва ра по ло жа ју пу та са 
пр вен ством про ла за у од но су на спо ред ни пут и по ста вља се уз 
зна ко ве: II-1, II-2 и III-3.

18) до пун ска та бла (IV-24), озна ча ва из во ђе ње озна ка на ко-
ло во зу; 

19) до пун ска та бла (IV-25) и (IV-25.1), озна ча ва до зво ље не 
сме ро ве кре та ња на би ци кли стич кој ста зи;

20) до пун ска та бла (IV-26), озна ча ва део пу та на ко ме се сле-
па и сла бо ви да ли ца че сто кре ћу;

21) до пун ска та бла (IV-27), озна ча ва део пу та на ко ме се ста-
ра ли ца че сто кре ћу; 

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

Члан 56.
До пун ска та бла има иста свој ства у по гле ду бо је осно ве и ре-

тро ре флек си је као и знак ис под ко јег се до пун ска та бла по ста вља, 
а бо ја нат пи са и сим бо ла на до пун ској та бли од го ва ра бо ји нат-
пи са и сим бо ла на зна ку ис под ко јег се до пун ска та бла по ста вља.

Из у зет но од ста ва 1. ово га чла на до зво ље но је да до пун ске 
та бле IV-5 и IV-23 не бу ду исте бо је као знак уз ко ји се по ста вља.

Члан 57.
Ши ри на до пун ске та бле по ста вље не уз знак не сме би ти ве-

ћа од ши ри не зна ка уз ко ји се до пун ска та бла по ста вља. Ши ри на 
до пун ске та бле по ста вље не уз знак об ли ка кру га не сме би ти ве ћа 
од преч ни ка кру га.

Ви си на до пун ске та бле не сме да из но си ви ше од по ло ви не 
ње не ду жи не, осим у слу ча ју до пун ских та бли: IV-5, IV-6, IV-8.3, 
IV-8.4, IV-8.5 и IV-23. 

2.ознакенапуту

Члан 58.
Озна ке на пу ту су:
1) уз ду жне озна ке;
2) по преч не озна ке;
3) оста ле озна ке на пу ту.

Члан 59.
Озна ке на пу ту су бе ле бо је. 
Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, жу те бо је су:
1) озна ке у зо ни ра до ва на пу ту; 
2) озна ке за ре гу ли са ње кре та ња во зи ла јав ног пре во за пут-

ни ка;
3) озна ке за обе ле жа ва ње са о бра ћај не тра ке за елек трон ску 

на пла ту пу та ри не;
4) озна ке на ко ло во зу за обе ле жа ва ње са о бра ћај них по вр ши-

на за по себ не на ме не; 
5) озна ке за обе ле жа ва ње пар кинг ме ста за осо бе са ин ва ли-

ди те том.
До зво ље но је да се де ло ви озна ка пар кинг ме ста за осо бе са 

ин ва ли ди те том мо гу обе ле жа ва ти и пла вом бо јом.

Члан 60.
Озна ке се обе ле жа ва ју на пу ту са са вре ме ним ко ло во зним за-

сто ром. 
Про пи са не вред но сти па ра ме та ра за озна ке на пу ту у за ви-

сно сти од ка те го ри је пу та, да те су у При ло гу 5, ко ји је од штам пан 
уз овај пра вил ник и чи ни ње гов са став ни део.

Озна ке за обе ле жа ва ње ме ста за пар ки ра ње, озна ке на пар ки-
ра ли шти ма и у га ра жа ма до зво ље но је да се обе ле жа ва ју ма те ри ја-
ли ма ко ји не ма ју ре тро ре флек ту ју ћа свој ства.

Озна ке на пу ту из во де се бо ји ли ма, то плом и хлад ном пла-
сти ком, апли ка тив ним тра ка ма, кли но ви ма и мар ке ри ма. 

Озна ке на пу ту се укла ња ју на на чин да се не оште ћу је пут.

Члан 61.
Сва ка озна ка на пу ту у пе ри о ду ко ри шће ња мо ра има ти нај-

ма ње 85% сво је по вр ши не и про пи са ну вред ност па ра ме та ра у за-
ви сно сти од ран га пу та (При лог 5).

2.1.Уздужнеознакенапуту

Члан 62.
Уз ду жне озна ке на пу ту су: 
1) „раз дел не ли ни је”; 
2) „ивич не ли ни је”.

2.1.1. Раз  дел  не  ли  ни  ј е

Члан 63.
Раз дел на ли ни ја раз два ја ко ло воз на ко ло во зне тра ке, од но-

сно на са о бра ћај не тра ке.
Раз дел на ли ни ја мо же би ти: не ис пре ки да на, ис пре ки да на или 

ком би но ва на.
Раз дел на не ис пре ки да на и ис пре ки да на ли ни ја мо же би ти 

удво је на.
Раз дел на не ис пре ки да на ли ни ја озна ча ва за бра ну пре ла ска 

пре ко те ли ни је и за бра ну кре та ња по тој ли ни ји.
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Раз дел на удво је на не ис пре ки да на ли ни ја из во ди се на ко ло-

во зи ма са дво смер ним са о бра ћа јем:
1) са две и ви ше са о бра ћај них тра ка по сме ру;
2) са не пар ним бро јем са о бра ћај них тра ка ако је у оба сме ра 

за бра ње но пре ти ца ње та ко да се при ли ком пре ти ца ња ко ри сти са-
о бра ћај на тра ка на ме ње на за кре та ње из су прот ног сме ра;

3) у ту не ли ма и на при ла зи ма ту не ли ма у ду жи ни од 150 m 
до 250 m;

4) ако то зах те ва ју усло ви без бед но сти са о бра ћа ја на пу ту.
Раз дел на ис пре ки да на ли ни ја из во ди се као: обич на ис пре ки-

да на, крат ка ис пре ки да на и као ли ни ја упо зо ре ња. 
Раз дел на обич на ис пре ки да на ли ни ја ко ри сти се за раз два ја-

ње са о бра ћај них тра ка. 

Раз дел на крат ка ис пре ки да на ли ни ја ко ри сти се: 
1) на при ла зним кра ци ма рас кр сни ца и за обе ле жа ва ње по-

себ них са о бра ћај них тра ка;

2) за во ђе ње во зи ла кроз рас кр сни цу као ли ни ја во ди ља;

3) на дво смер ним би ци кли стич ким ста за ма.
Раз дел на удво је на ис пре ки да на ли ни ја ко ри сти се за обе ле-

жа ва ње са о бра ћај них тра ка са из мен љи вим сме ром кре та ња на 
ко ји ма је са о бра ћај ре гу ли сан уре ђа ји ма за да ва ње све тло сних са-
о бра ћај них зна ко ва.

Раз дел на ком би но ва на ли ни ја ко ри сти се за раз два ја ње ко ло-
во зних тра ка на ме сти ма где усло ви пре глед но сти до пу шта ју пре-
ти ца ње са мо у јед ном сме ру.

Раз дел на ком би но ва на ли ни ја озна ча ва за бра ну пре ла ска пре-
ко те ли ни је, од но сно кре та ња по ли ни ји, за во зи ла ко ја се кре ћу 
ко ло во зном тра ком у ко јој је не ис пре ки да на ли ни ја бли жа де сној 
иви ци ко ло во за од ис пре ки да не. 

Раз дел на ли ни ја упо зо ре ња ко ри сти се за на ја вљи ва ње бли-
зи не не ис пре ки да не ли ни је. 

2.1.2. Ивич  не  ли  ни  ј е

Члан 64.
Ивич на ли ни ја се ко ри сти за озна ча ва ње иви це по вр ши не ко-

ло во за.
Ивич на ли ни ја мо же да бу де не ис пре ки да на и ис пре ки да на. 
Ивич на ли ни ја мо же да бу де обич на и ши ро ка. 

Ивич на ис пре ки да на ши ро ка ли ни ја ко ри сти се за из два ја ње 
ни ше или дру гих по вр ши на из ван ко ло во за. 

Ивич на ис пре ки да на ши ро ка ли ни ја ко ри сти се код ули ва ња, 
од но сно из ли ва ња са о бра ћај них то ко ва на ауто пу ту и мо то пу ту.

Уко ли ко се ивич на ли ни ја ко ри сти у на се љу, обе ле жа ва се 
као ис пре ки да на ли ни ја.

2.2.Попречнеознакенапуту

Члан 65.
По преч не озна ке на пу ту обе ле жа ва ју се не ис пре ки да ним, 

од но сно ис пре ки да ним ли ни ја ма и мо гу би ти обе ле же не та ко да 
за хва та ју јед ну или ви ше са о бра ћај них тра ка.

Члан 66.
По преч не озна ке на пу ту су: 
1) ли ни ја за у ста вља ња;
2) ко сник;
3) гра нич ник;
4) пе шач ки пре лаз;
5) пре лаз би ци кли стич ке ста зе пре ко ко ло во за;
6) пре лаз би ци кли стич ке ста зе пре ко ко ло во за и пе шач ки 

пре лаз.
Упра вљач пу та усло ви ма, од но сно про јект ним за дат ком утвр-

ђу је ло ка ци је и да је усло ве за обе ле жа ва ње пе шач ког пре ла за, пре-
ла за би ци кли стич ке ста зе пре ко ко ло во за и пре ла за би ци кли стич-
ке ста зе пре ко ко ло во за и пе шач ког пре ла за.

2.2.1. Ли  ни  ј а  за у  ст а  вља  ња

Ли ни ја за у ста вља ња се обе ле жа ва на пу ту као „не ис пре ки да-
на ли ни ја за у ста вља ња” (V-1) и „ис пре ки да на ли ни ја за у ста вља-
ња” (V-1.1), (V-1.2).

Не ис пре ки да на ли ни ја за у ста вља ња V-1, озна ча ва ме сто на 
ко ло во зу ис пред ко га во зач мо ра да за у ста ви во зи ло. 

Ис пред не ис пре ки да не ли ни је за у ста вља ња V-1 на ко ло во зу 
до зво ље но је да се обе ле жи нат пис „STOP”.

Не ис пре ки да на ли ни ја за у ста вља ња V-1, обе ле же на ис пред 
све тло сног са о бра ћај ног зна ка, озна ча ва ме сто на ко ло во зу ис пред 
ко га во зач мо ра да за у ста ви во зи ло са мо ако му је све тло сним са о-
бра ћај ним зна ком за бра њен про лаз.

Не ис пре ки да на ли ни ја за у ста вља ња V-1, обе ле же на ис пред 
зна ко ва II-32, II-32.1, II-32.2, озна ча ва ме сто на ко ло во зу ис пред 
ко га во зач мо ра да за у ста ви во зи ло. 

Ис пре ки да на ли ни ја за у ста вља ња V-1.1 и V-1.2, озна ча ва ме-
сто на ко ло во зу на ко јем је во зач ду жан да усту пи пр вен ство про-
ла за во зи ли ма.

Не по сред но ис пред ли ни је за у ста вља ња V-1.1, од но сно V-1.2 
на ко ло во зу до зво ље но је да се обе ле жи озна ка V-15.4, вр хом окре-
ну тим пре ма во зи лу. 

На при ла зу рас кр сни ци ако ни су по ста вље ни са о бра ћај ни 
зна ко ви II-1 или II-2, ли ни је V-1, V-1.1 и V-1.2 има ју зна че ње зна-
ко ва.

2.2.2. Ко  сник

Ко сник се обе ле жа ва на пу ту озна ком: „ко сник за за тва ра ње 
тра ке” (V-2), озна ча ва ме сто за тва ра ња са о бра ћај не тра ке, од но сно 
озна ком „ко сник за отва ра ње тра ке” (V-2.1), озна ча ва ме сто отва-
ра ња са о бра ћај не тра ке. 
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2.2.3. Граничник

Гра нич ник се обе ле жа ва на пу ту озна ком: „гра нич ник” (V-3), 
озна ча ва део ко ло во за на ко ме је за бра њен са о бра ћај због ули ва ња 
са о бра ћа ја са при ла зног пу та.

2.2.4. Пешачки  прелаз

Пе шач ки пре лаз се обе ле жа ва на пу ту озна ком: „пе шач ки 
пре лаз” (V-4), је озна че ни део по вр ши не ко ло во за на ме њен за пре-
ла зак пе ша ка;

На ко ло во зу ис пред пе шач ког пре ла за ко ји се на ла зи у бли зи-
ни шко ле до зво ље но је обе ле жи ти нат пис „ШКО ЛА”.

2.2.5. Пре  лаз  би  ци  кли  стич  ке  ст а  зе  пре  ко  ко  ло  во  за

Пре лаз би ци кли стич ке ста зе пре ко ко ло во за се обе ле жа ва на 
пу ту озна ком: „пре лаз би ци кли стич ке ста зе пре ко ко ло во за” (V-5), 
је део по вр ши не ко ло во за на ме њен за пре лаз би ци кли ста.

2.2.6. Прелаз  бициклистичке  ст азе  преко  коловоза  
и  пешачки  прелаз

Пре лаз би ци кли стич ке ста зе пре ко ко ло во за и пе шач ки пре-
лаз се обе ле жа ва на пу ту озна ком: „пре лаз би ци кли стич ке ста зе 
пре ко ко ло во за и пе шач ки пре лаз” (V-6), је део по вр ши не ко ло во за 
на ме њен за пре лаз би ци кли ста и пе ша ка.

2.3.Осталеознакенапуту

Члан 67.
Оста ле озна ке на пу ту су: 
1) стре ли це; 
2) по ља за усме ра ва ње са о бра ћа ја; 
3) ли ни је усме ра ва ња; 
4) нат пи си на ко ло во зу;
5) озна ке на ко ло во зу ко је да ју уче сни ци ма у са о бра ћа ју до-

дат на оба ве ште ња; 
6) озна ке на ко ло во зу за обе ле жа ва ње са о бра ћај них по вр ши-

на за по себ не на ме не;
7) озна ке на ко ло во зу за обе ле жа ва ње дру гих са о бра ћај них 

по вр ши на; 
8) озна ке за обе ле жа ва ње пар кинг ме ста; 
9) озна ке за обе ле жа ва ње пар кинг ме ста за осо бе са ин ва ли-

ди те том;
10) тач ке на ко ло во зу.

2.3.1. Ст ре  ли  це

Стре ли ца на ко ло во зу слу жи за обе ле жа ва ње сме ра кре та ња 
во зи ла и оба ве шта ва ње во за ча о на ме ни са о бра ћај них тра ка.

Стре ли ца ма се мо же озна чи ти: је дан смер (V-7), два сме ра 
(V-8), пре стро ја ва ње на две рас кр сни це где пре стро ја ва ње мо ра да 
се из ве де пре пр ве рас кр сни це (V-9), смер кре та ња на би ци кли-
стич ким ста за ма, од но сно смер кре та ња у га ра жа ма и про сто ри ма 
за пар ки ра ње (V-10), скре та ње са о бра ћа ја (V-11), скре та ње са о-
бра ћа ја – уска стре ли ца ко ја се мо же се при ме ни ти уме сто ли ни је 
упо зо ре ња (V-12) и смер кре та ња на рас кр сни ци са кру жним то-
ком са о бра ћа ја (V-12.1).

2.3.2. Поља  за  усмеравање  с аобраћа ја

По ља за усме ра ва ње са о бра ћа ја, озна ча ва ју по вр ши не на ко-
ји ма је за бра њен са о бра ћај и на ко ји ма ни је до зво ље но за у ста вља-
ње и пар ки ра ње. 

По ља за усме ра ва ње са о бра ћа ја обе ле жа ва ју се: из ме ђу две 
тра ке са су прот ним сме ро ви ма (V-13), из ме ђу две тра ке са истим 
сме ро ви ма (V-13.1), на ме сту отва ра ња по себ не тра ке за скре та ње 
(V-13.2), ис пред остр ва за раз два ја ње са о бра ћај них то ко ва (V-13.3 
и V-13.4), на улив ним кра ци ма на ауто пу ту (V-13.5) и на из лив ном 
кра ку са ауто пу та (V-13.6).



21. септембар 2017. Број 85 31

2.3.3. Ли  ни  ј е  усме  ра  ва  ња

Ли ни ја усме ра ва ња, озна ча ва ме сто про ме не сло бод не по вр ши-
не ко ло во за ис пред остр ва за пре стро ја ва ње во зи ла јав ног пре во за 
пут ни ка (V-14), слу жи за об ли ко ва ње пре пре ке на иви ци пу та (V-14.1) 
и за озна ча ва ње про ме не ко ри сне по вр ши не ко ло во за (V-14.2).

2.3.4. Натписи  на  коловозу

Нат пи си на ко ло во зу ко ји ма се да ју уче сни ци ма у са о бра-
ћа ју до дат на оба ве ште ња су: „STOP” (V-15), „ШКО ЛА” (V-15.1), 
„BUS” (V-15.2), „TA XI” (V-15.3);

Нат пис „BUS” (V-15.2), озна ча ва са о бра ћај ну тра ку за во зи ла 
јав ног пре во за пут ни ка. По ста вља се на по чет ку са о бра ћај не тра ке за 
во зи ла јав ног пре во за пут ни ка и по на вља се на кон сва ке рас кр сни це.

2.3.5. Озна  ке  на  ко  ло  во  зу  ко  ј е  да  ју  уче  сни  ци  ма  
у  с а  о  бра  ћа  ју  до дат  на  оба  ве  ште  ња

Озна ке на ко ло во зу ко је да ју уче сни ци ма у са о бра ћа ју до дат-
на оба ве ште ња су: „са о бра ћај ни зна ко ви” (V-15.4), „сим бол би-
ци кла” (V-15.5), „сим бол ко ли ца за осо бе са ин ва ли ди те том” (V-
15.6), „сим бол пе ша ка (V-15.7)” и на зи ви ме ста и бро је ви пу те ва;

Озна ке „са о бра ћај ни зна ко ви” (V-15.4), по ста вља ју се на ко-
ло во зу, на ме сти ма где је озна ком по треб но до дат но упо зо ри ти во-
за ча, од но сно огра ни че ње ко је је про пи са но са о бра ћај ним зна ком.

Озна ка „сим бол би ци кла” (V-15.5), озна ча ва би ци кли стич ку 
ста зу, од но сно тра ку и по ста вља се на по чет ку са о бра ћај не тра ке, 
од но сно ста зе и по сле сва ке рас кр сни це.

Озна ка „сим бол ко ли ца за осо бе са ин ва ли ди те том” (V-15.6), 
озна ча ва да је пар кинг ме сто на ко ме је обе ле жен на ме њен ис кљу-
чи во за пар ки ра ње во зи ла осо ба са ин ва ли ди те том.

Озна ка „сим бол пе ша ка” (V-15.7), озна ча ва пе шач ку ста зу и 
по ста вља се на по чет ку ста зе и по сле сва ке рас кр сни це.

2.3.6. Озна  ке  на  ко  ло  во  зу  за  обе  ле  жа  ва  ње  
с а  о  бра  ћа ј  них  по  вр  ши  на  за  по  с еб  не  на  ме  не

Озна ке на ко ло во зу за обе ле жа ва ње са о бра ћај них по вр ши на 
за по себ не на ме не, слу же за: обе ле жа ва ње ме ста где је за бра ње но 
за у ста вља ње, од но сно пар ки ра ње на тро то а ру на ме сту на ко јем 
се на ла зи кол ски улаз (V-16), обе ле жа ва ње ме ста где је за бра ње но 
за у ста вља ње, од но сно пар ки ра ње на ко ло во зу (V-16.1), обе ле жа ва-
ње ме ста за ауто бу ско ста ја ли ште (V-16.2), обе ле жа ва ње ме ста за 
так си во зи ло (V-16.3);

2.3.7. Озна  ке  на  ко  ло  во  зу  за  обе  ле  жа  ва  ње  дру  гих  
с а  о  бра  ћа ј  них  по  вр  ши  на

Озна ке на ко ло во зу за обе ле жа ва ње дру гих са о бра ћај них 
по вр ши на, слу же за: обе ле жа ва ње пе шач ког пре ла за у зо ни шко-
ле (V-16.4), обе ле жа ва ње укр шта ња пе шач ке и дво смер не би ци-
кли стич ке ста зе (V-16.5), обе ле жа ва ње укр шта ња пе шач ке и јед-
но смер не би ци кли стич ке ста зе (V-16.6), обе ле жа ва ње дво смер не 
би ци кли стич ке ста зе (V-16.7) и за обе ле жа ва ње јед но смер не би ци-
кли стич ке ста зе (V-16.8).

2.3.8. Озна  ке  за  обе  ле  жа  ва  ње  пар  кинг  ме  ст а

Озна ке за обе ле жа ва ње пар кинг ме ста су: „пар кинг ме сто” 
(V-17), (V-17.1) и (V-17.2) и озна ке ко је озна ча ва ју ме сто и на чин 
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пар ки ра ња во зи ла као: по ду жно (V-17), ко со (V-17.1) и управ но 
(V-17.2).

2.3.9. Озна  ке  за  обе  ле  жа  ва  ње  пар  кинг  ме  ст а  за  о со  бе 
с а  ин  ва  ли  ди  те  том

Озна ке за обе ле жа ва ње пар кинг ме ста за осо бе са ин ва ли ди-
те том су: „пар кинг ме сто за осо бе са ин ва ли ди те том” (V-17.3) и 
(V-17.3.1) и озна ча ва ју ме сто за пар ки ра ње во зи ла за осо бе са ин-
ва ли ди те том;

2.3.10. Тач  ке  на  ко  ло  во  зу

Озна ка „тач ке на ко ло во зу” (V-18), озна ча ва де о ни цу ауто пу-
та и мо то пу та на ко јој по сто ји опа сност од по ја ве ма гле.

2.4.Обележавањеознаканапуту

Члан 68.
Озна ка V-1, обе ле жа ва се на на чин да во зач за у ста вље ног во-

зи ла има пре глед ност на рас кр сни ци, у скла ду ге о ме три јом рас кр-
сни це и ре жи мом са о бра ћа ја.

Не по сред но ис пред озна ка V-1.1 и V-1.2 у сме ру кре та ња до-
зво ље но је да се обе ле жи озна ка V-15.4, ко ја се од но си на са о бра-
ћај ни знак II-1.

Озна ка V-18 се из во ди са спољ не стра не ивич не ли ни је са де-
сне стра не у сме ру кре та ња, на ра сто ја њу од 0,2 m од ивич не ли-
ни је. Уко ли ко не ма мо гућ но сти да се тач ке из ве ду са спо ља шње 
стра не ивич не ли ни је, до зво ље но је да се тач ке из во де са уну тра-
шње стра не. Тач ке се из во де у кон ти ну и те ту на де о ни ци, осим у 
зо ни пе тљи. Ме ђу соб но ра сто ја ње из ме ђу сре ди шта та ча ка је 35 
m. По ста вља се уз зна ко ве III-89, III-89.1 и III-89.2. Озна ка V-18 се 
из во ди као тип 2, пре ма При ло гу 5 ко ји је од штам пан уз овај пра-
вил ник и чи ни ње гов са став ни део.

2.4.1. Обе  ле  жа  ва  ње  раз  дел  них  ли  ни  ј а  за  бе з  бед  но 
пре  ти  ца  ње  и  од  ре  ђи  ва  ње  пре  ти  ца ј  не  пре  глед  но  сти 

хо  ри  зон  т а л  не  кри  ви  не

Члан 69.
Ана ли тич ки по сту пак про ра чу на ду жи на раз дел них ли ни ја за 

без бед но пре ти ца ње у функ ци ји бр зи на, на ла зи се у При ло гу 6. 
овог пра вил ни ка ко ји је од штам пан уз овај пра вил ник и чи ни ње-
гов са став ни део.

Та бе ла да та у При ло гу 6 овог пра вил ни ка ко ји је од штам пан 
уз овај пра вил ник и чи ни ње гов са став ни део је да та као при мер, 
ка да пут нич ко во зи ло пре ти че пут нич ко во зи ло.

Члан 70.
Ше мат ски при каз од ре ђи ва ња пре ти цај не пре глед но сти код 

хо ри зон тал них кри ви на и вер ти кал них кри ви на, дат је у При ло гу 7. 
овог пра вил ни ка ко ји је од штам пан уз овај пра вил ник и чи ни ње гов 
са став ни део. 

3.семафори

Члан 71.
Се ма фо ри се ко ри сте за ре гу ли са ње са о бра ћа ја и озна ча ва ње 

ра до ва и пре пре ка на пу ту.

Се ма фо ри се ко ри сте за ре гу ли са ње:
1. кре та ња во зи ла;
2. кре та ња пе ша ка;
3. кре та ња трам ва ја; 
4. кре та ња би ци ка ла;
5. пре ла за пу та пре ко же ле знич ке пру ге у ни воу;
6. при сту па во зи ла.
Се ма фо ри ма се еми ту ју све тло сни са о бра ћај ни зна ко ви од-

но сно све тла цр ве не, жу те, зе ле не од но сно, бе ле бо је. 
Се ма фо ри мо гу би ти и са гра фич ким сим бо лом, ко ји до дат но 

об ја шња ва ње го во зна че ње, од но сно де фи ни ше на ко ју се ка те го-
ри ју ко ри сни ка од но си по јам.

Члан 72.
При ли ком по ста вља ња и мо ди фи ка ци је ра да се ма фо ра, са о-

бра ћај ни про је кат из чла на 5. пра вил ни ка са др жи:
1. ме ро дав не са о бра ћај не сли ке;
2. ма три цу за штит них вре ме на (про ра чун и гра фич ки при каз);
За штит но вре ме из ме ђу два кон фликт на то ка је вре мен ски 

ин тер вал од по чет ка сиг нал ног пој ма ко ји зна чи за бра ну про ла за 
за је дан ток, до по чет ка сиг нал ног пој ма ко ји зна чи до зво љен про-
лаз, за дру ги ток. На осно ву про ра чу на за штит но вре ме за во зи ла 
при ка зу је се као ме ђу зе ле но вре ме са ура чу на тим жу тим вре ме-
ном (tz1) или без жу тог вре ме на (tz2).

3. план ста ња од но сно фа за са ре до сле дом пре ла за ка;
4. про ра чун ду жи не ци клу са и пре ра спо де ле зе ле них вре ме на 

за фик сни рад се ма фо ра;
5. ал го ри там де тек тор ског упра вља ња (опис ло гич ких усло-

ва, ко ри шће них па ра ме та ра, ко стан ти, из ра за, про мен љи вих) за 
де тек тор ски рад се ма фо ра;

6. про стор – вре ме ди ја грам (П-В ди ја грам) за ко ор ди на ци ју;
7. сиг нал не про гра ме (фик сни рад), од но сно пре ла зне се-

квен це (де тек тор ски рад);
8. си ту а ци о ни план са о бра ћај не сиг на ли за ци је;
9. рас по ред еле ме на та све тло сне сиг на ли за ци је и опре ме, де-

тек то ра и ка блов ске ин ста ла ци је.
У са о бра ћај ном про јек ту за по ста вља ње се ма фо ра и из мен-

љи ве са о бра ћај не сиг на ли за ци је, при ла жу се усло ви и са гла сно сти. 

3.1.Семафоризарегулисањекретањавозила

Члан 73.
Кре та ње во зи ла ре гу ли ше се се ма фо ри ма са три бо је све тла у 

об ли ку кру га (VI-1).

На се ма фо ри ма са три бо је све тла, ко ја се по ста вља ју по вер-
ти кал ној оси, јед но ис под дру гог и то: цр ве но го ре, жу то у сре ди-
ни, а зе ле но до ле. Ако је се ма фор по ста вљен из над са о бра ћај не 
тра ке, све тла мо гу би ти по ста вље на по хо ри зон тал ној оси, јед но 
по ред дру гог и то: цр ве но ле во, жу то у сре ди ни, а зе ле но де сно.

Преч ник кру га све тла је 210 (200) mm или 300 mm.
Све тла на се ма фо ру су истих ди мен зи ја. Из у зет но, цр ве но 

све тло мо же би ти ди мен зи је 300 mm, ако су жу то и зе ле но све тло 
ди мен зи ја 210 (200) mm.

Се ма фо ри ко ји се по ста вља ју из над са о бра ћај них тра ка мо гу 
има ти све тла ди мен зи ја 300 mm.

Се ма фо ру из ста ва 1. овог чла на мо же се до да ти уре ђај за од-
бро ја ва ње пре о ста лог вре ме на тра ја ња све тла и гра фич ка и/или 
тек сту ал на по ру ка ко ја се пре но си во за чи ма. Уре ђај за од бро ја ва-
ње пре о ста лог вре ме на тра ја ња по ста вља се из над, од но сно по ред 
се ма фо ра, са уда ље ни је стра не се ма фо ра од ко ло во за.

На се ма фо ру са три бо је све тла, про ме на бо ја све тла се оба-
вља сле де ћим ре дом: зе ле но, жу то, цр ве но, жу то исто вре ме но са 
цр ве ним, зе ле но.
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Тра ја ње жу тог све тла за бр зи не до 60 km/h је 3 се кун де. За 

бр зи не пре ко 60 km/h, жу то све тло тра је 4 се кун де. Жу то све тло у 
зо на ма ра до ва на пу ту тра је 4 се кун де. Жу то све тло исто вре ме но 
са цр ве ним све тлом тра је 2 се кун де.

У слу ча ју ако се на кра ју зе ле ног све тло сног пој ма ко ри сти 
треп ћу ће све тло оно мо ра тра ја ти 4 се кун де, та ко да на из ме нич ни 
ин тер ва ли укљу че но-ис кљу че но тра ју по 0,5 се кун ди (сли ка бр. 3). 

Члан 74.
Се ма фо ри ма са три бо је све тла са сим бо лом јед не, од но сно 

две стре ли це (ди рек ци о ни све тло сни са о бра ћај ни знак) ре гу ли ше се 
кре та ње во зи ла по сме ро ви ма на рас кр сни ци (VI-2.1, VI-2.2, VI-2.3, 
VI-2.4, VI-2.5, VI-2.6, VI-2.7), чи ји је из глед дат у та бе ли бр. 1.

Ди рек ци о ни све тло сни са о бра ћај ни знак се при ме њу је, ако се 
кре та ње во зи ла у сме ру од ре ђе ном стре ли цом оба вља без кон флик та. 

Ди рек ци о ни све тло сни са о бра ћај ни знак има цр ве но и жу то 
све тло у об ли ку кру га са сим бо ли ма цр не бо је у об ли ку јед не или 
ви ше стре ли ца, док је зе ле но све тло у об ли ку јед не или ви ше стре-
ли ца у кру гу цр не бо је.

Члан 75.
За ре гу ли са ње кре та ња во зи ла по са о бра ћај ним тра ка ма, до-

зво ље но је ко ри сти ти све тло сне са о бра ћај не зна ко ве са сим бо ли ма 
цр ве не, зе ле не и жу те бо је на там ној по вр ши ни (VI-3.1, VI-3.2, VI-
3.3.1, VI-3.3.2).

Уко ли ко се за ре гу ли са ње кре та ња во зи ла ко ри сте све тло сни 
са о бра ћај ни зна ко ви из ста ва 1. овог чла на, по ста вља ју се из над 
свих са о бра ћај них тра ка, на на чин да се од го ва ра ју ћи сим бол на-
ла зи из над са о бра ћај не тра ке на ко ју се од но си.

Цр ве но све тло у об ли ку укр ште них ли ни ја (VI-3.1) озна ча ва 
за бра ну кре та ња во зи ли ма пре ма ко ме је окре ну то ли це зна ка. 

Зе ле но све тло у об ли ку стре ли це на до ле (VI-3.2) озна ча ва до-
зво љен про лаз во зи ли ма пре ма ко ме је окре ну то ли це зна ка. 

Жу та треп ћу ћа стре ли ца усме ре на ко со на до ле (VI-3.3.1 и 
VI-3.3.2), озна ча ва да во зи ла мо ра ју на пу сти ти са о бра ћај ну тра ку 
у сме ру ко ји је од ре ђен стре ли цом. 

Све тло сни са о бра ћај ни зна ко ви из ста ва 1. су ди мен зи ја:
– 400 х 400 mm на пу ту у на се љу;
– 600 х 600 mm на пу ту ван на се ља.

Члан 76.
До зво ље но је да се ма фор са три бо је све тла има до дат ни све-

тло сни са о бра ћај ни знак (VI-4.1, VI-4.2, VI-4.3, VI-4.4 и VI-4.5) у 
об ли ку зе ле не стре ли це (услов ни знак). Гра фич ки сим бол стре ли-
це ко ји озна ча ва смер кре та ња је зе ле ни на там ној по вр ши ни.

До дат ни све тло сни са о бра ћај ни знак по ста вља се са од го ва-
ра ју ће стра не се ма фо ра, у ви си ни на ко јој се на ла зи зе ле но све тло. 

Члан 77.
Се ма фор за ре гу ли са ње бр зи не во зи ла (VI-5) препоручујe бр-

зи ну ко јом во зи ло тре ба да се крећe да би на на ред ном се ма фо ру 
има ло сло бо дан про лаз.

Број ча на озна ка је бе ле бо је на там ној по вр ши ни. Све тло сни 
са о бра ћај ни зна ко ви за ре гу ли са ње кре та ња во зи ла од ре ђе ном бр-
зи ном мо гу би ти са нај ви ше три све тла. 

3.2.Семафоризарегулисањекретањапешака

Члан 78.
За ре гу ли са ње кре та ња пе ша ка упо тре бља ва ју се се ма фо ри 

са све тли ма цр ве не и зе ле не бо је (VI-6). Све тла мо ра ју би ти по ста-
вље на по вер ти кал ној оси, јед но ис под дру гог, и то: цр ве но све тло 
го ре, а зе ле но све тло до ле, од но сно по хо ри зон тал ној оси, јед но 
по ред дру гог: цр ве но све тло ле во, а зе ле но све тло де сно. 

На се ма фо ру из ста ва 1. ово га чла на мо же би ти при до дат уре-
ђај за да ва ње звуч них сиг на ла и/или уре ђај за од бро ја ва ње пре о-
ста лог вре ме на за кре та ње пе ша ка. 

Све тла из ста ва 1. овог чла на са сто је се од све тле ће по вр ши-
не цр ве не, од но сно зе ле не бо је на ко јој се на ла зи там на си лу е та 
пе ша ка или од там не по вр ши не на ко јој се на ла зи све тле ћа си лу е-
та пе ша ка цр ве не, од но сно зе ле не бо је.

Све тла не сме ју би ти укљу че на исто вре ме но. Зе ле но све тло 
мо же би ти треп ћу ће, пре по ја ве цр ве ног све тла.

Треп ћу ће зе ле но све тло мо ра тра ја ти 4 се кун де, та ко да на-
из ме нич ни ин тер ва ли укљу че но-ис кљу че но тра ју по 0,5 се кун ди 
(сли ка бр. 4). 

За ре гу ли са ње кре та ња пе ша ка и би ци кли ста мо же се упо тре-
би ти се ма фор (VI-6.1), за да ва ње све тло сних са о бра ћај них зна ко ва 
цр ве ним и зе ле ним све тли ма.
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На се ма фо ру из ста ва 6. ово га чла на мо же би ти до дат уре ђај 
за да ва ње звуч них сиг на ла, од но сно уре ђај за од бро ја ва ње пре о-
ста лог вре ме на за кре та ње пе ша ка и би ци кли ста. Звуч ни сиг нал за 
зе ле но све тло тра је вре мен ски ко ли ко и зе ле но све тло.

Уре ђај за од бро ја ва ње пе шач ког и би ци кли стич ког вре ме на, 
да је при каз тра ја ња зе ле ног, од но сно цр ве ног вре ме на. При каз 
ових вре ме на је у скла ду са бо ја ма сиг на ла ко ји се при ка зу је. До-
зво ље но је да се део цр ве ног вре ме на ко ји са др жи за штит но вре ме 
при ка же жу том бо јом. 

3.3.Семафоризарегулисањекретањатрамваја

Члан 79.
За ре гу ли са ње кре та ња трам ва ја упо тре бља ва ју се се ма фо ри 

за да ва ње све тла бе ле бо је (VI-7). Све тла су у об ли ке по ло же не, 
ус прав не, од но сно ко се цр те на там ној по вр ши ни. 

Све тло са по ло же ном цр том не сме би ти укљу че но исто вре ме-
но са све тлом, од но сно све тли ма са ус прав ном, од но сно ко сом цр том.

Ако во зи ла јав ног пре во за пут ни ка се кре ћу са о бра ћај ном 
тра ком ко јом се кре ћу и трам ва ји све тло сни са о бра ћај ни зна ко ви 
из ста ва 1. овог чла на од но се се на та во зи ла.

Се ма фо ри за ре гу ли са ње кре та ња трам ва ја мо ра ју да има ју 
нај ма ње два (за бра на са о бра ћа ја и сло бо дан про лаз у од го ва ра ју-
ћем сме ру), или нај ви ше че ти ри све тла.

Све тла мо ра ју би ти по ста вље на по вер ти кал ној оси, јед но ис-
под дру гог, све тло са по ло же ном цр том, све тло са ко сом цр том на 
ле во, све тло са ус прав ном цр том и све тло са ко сом цр том на де сно. 

3.4.Семафоризарегулисањекретањабицикала

Члан 80.
Кре та ње би ци ка ла и мо пе да по би ци кли стич ким тра ка ма, од-

но сно ста за ма, до зво ље но је ре гу ли са ти упо тре бом се ма фо ра ко ји-
ма се да ју све тло сни са о бра ћај ни зна ко ви са три бо је све тла (VI-8), 
ко ја се по ста вља ју по вер ти кал ној оси јед но ис под дру гог, и то цр-
ве но го ре, жу то у сре ди ни и зе ле но до ле.

Гра фич ки сим бол би ци кла из во ди се као цр ни сим бол у цр ве-
ном и жу том све тлу, од но сно као зе ле ни сим бол на там ној по вр ши ни.

Се ма фо ри за ре гу ли са ње кре та ња би ци ка ла ко ри сте се ако је 
би ци кли стич ка ста за из ван ло ка ци је обе ле же ног пе шач ког пре ла-
за или би ци кли има ју дру га чи је еле мен те во ђе ња на рас кр сни ци у 
од но су на пе ша ке.

До зво ље но је да све тло сни са о бра ћај ни зна ко ви за ре гу ли са-
ње кре та ња би ци ка ла бу ду и ди мен зи је 100 mm.

Про ме на све тла на се ма фо ру се оба вља сле де ћим ре дом: зе ле-
но, жу то, цр ве но, или цр ве но, жу то исто вре ме но са цр ве ним, зе ле но.

Тра ја ње жу тог све тла је 2 се кун де. Жу то исто вре ме но са цр-
ве ним све тлом тра је 1 се кун ду.

3.5.Семафоризарегулисањепрелазапутапрекожелезничке
пругеуистомнивоу

Члан 81.
Се ма фо ри ко ји ма се ре гу ли ше пре лаз пу та пре ко же ле знич ке 

пру ге у истом ни воу (VI-9), слу же за на ја ву при бли жа ва ња во за и 
на ја ву спу шта ња бра ни ка, од но сно по лу бра ни ка. 

По ста вља на пре ла зи ма пу та пре ко же ле знич ке пру ге у ни-
воу, са или без бра ни ка, од но сно по лу бра ни ка.

Све тло сни са о бра ћај ни зна ко ви да ју се на из ме нич ним па ље њем 
два цр ве на треп ћу ћа све тла у об ли ку кру га и мо гу се до да ти звуч ни 
уре ђа ји ко ји ма се уче сни ци у са о бра ћа ју оба ве шта ва ју о то ме да је дат 
све тло сни са о бра ћај ни знак ко јим се на ја вљу је при бли жа ва ње во за. 

Све тла из ста ва 3. овог чла на на ла зе се јед но по ред дру гог на 
хо ри зон тал ној оси, на та бли ко ја има об лик рав но стра ног тро у гла 

са вр хом окре ну тим на ви ше чи је ка рак те ри сти ке од го ва ра ју зна ко-
ви ма опа сно сти.

3.6.Семафоризарегулисањеприступавозила

Члан 82.
За ре гу ли са ње при сту па во зи ла упо тре бља ва ју се се ма фо ри 

са две бо је све тла.
Све тла мо ра ју би ти по ста вље на по вер ти кал ној оси (VI-10), 

јед но ис под дру гог, и то: цр ве но све тло го ре, а зе ле но све тло до ле, 
од но сно по хо ри зон тал ној оси (VI-10.1), јед но по ред дру гог: цр ве-
но све тло ле во, а зе ле но све тло де сно.

Се ма фо ри за ре гу ли са ње при сту па во зи ла ко ри сте се за озна ча-
ва ње од ре ђе ног при ла за, ко ји мо же би ти отво рен, од но сно за тво рен.

3.7.Постављањесемафора

Члан 83.
На де лу пу та на ко ме се по ста вља ју се ма фо ри нај ве ћа до зво-

ље на бр зи на је 70 km/h.
Се ма фо ри се по ста вља ју по ред и из над ко ло во за.
Се ма фо ри ко ји се по ста вља ју по ред ко ло во за, по ста вља ју се 

на ви си ни од 2,2 m до 2,5 m, тј. ра сто ја њу од хо ри зон тал не рав ни 
ко ја про ла зи кроз иви цу пу та до хо ри зон тал не рав ни ко ја про ла зи 
кроз до њу иви цу се ма фо ра.

Се ма фо ри ко ји се по ста вља ју из над ко ло во за по ста вља ју се 
на ви си ни од 4,5 m до 6 m, тј. ра сто ја њу од хо ри зон тал не рав ни 
ко ја про ла зи кроз иви цу пу та до хо ри зон тал не рав ни ко ја про ла зи 
кроз до њу иви цу се ма фо ра. 

Се ма фо ри из над ко ло во за мо гу да има ју кон траст ну пло чу за 
по бољ ша ва ње уоч љи во сти.

Ра сто ја ње се ма фо ра за ре гу ли са ње кре та ња во зи ла, од ли ни је 
за у ста вља ња из но си нај ма ње 3 m и не од но си на би ци кли стич ке 
ста зе и тра ке.

Се ма фо ри се по ста вља ју на но са че, ко ји мо гу би ти: рав ни 
(мо же би ти ре ду ко ван на став ком но са ча са о бра ћај них зна ко ва), 
кон зол ни и пор тал ни.

Основ ни се ма фор за ре гу ли са ње кре та ње во зи ла се по ста вља 
на при ла зу рас кр сни ци, по ред ко ло во за, на но сач са де сне стра не у 
сме ру кре та ња во зи ла, на ви си ни из ста ва 3. ово га чла на. 

Ако по сто ји ве ћа ви си на са о бра ћај ног про фи ла, ко ја оне мо-
гу ћа ва при ме ну кон зол ног сту ба или пор та ла, се ма фо ри се мо гу 
по мо ћу по себ не кон зо ле по ста ви ти и на стуб јав не ра све те, од но-
сно стуб кон такт не мре же, или се мо гу по ста ви ти на че лич ну ужад 
на при ла зу, од но сно са мој зо ни рас кр сни це.

До зво ље но је да се се ма фо ри по ста ве на сту бо ве ко му нал не 
ин фра струк ту ре и на објек те по ред ко ло во за, уко ли ко на рас кр сни-
ци због про стор ног огра ни че ња ни је мо гу ће по ста ви ти се ма фор, 
уз са гла сност вла сни ка, од но сно ко ри сни ка и обра зло же ње у са о-
бра ћај ном про јек ту.

На при ла зи ма рас кр сни ци са ви ше са о бра ћај них тра ка по 
сме ру, оба ве зно је по ста ви ти се ма фор ко ји при ка зу је исте сиг нал-
не пој мо ве (се ма фор по на вљач), из над са о бра ћај них тра ка, од но-
сно на ле вој стра ни по ред ко ло во за.

На но сач се ма фо ра мо же се по ста ви ти се ма фор по на вљач ди-
мен зи ја преч ни ка кру га све тла 100 mm, на ви си ни од 1,2 m до 1,4 m, тј. 
ра сто ја њу од хо ри зон тал не рав ни ко ја про ла зи кроз иви цу пу та до хо-
ри зон тал не рав ни ко ја про ла зи кроз до њу иви цу се ма фо ра по на вља ча.

Нај ма ње ра сто ја ње се ма фо ра од иви це ко ло во за је 0,5 m, а 
нај ве ће до 1,2 m, у за ви сно сти од бр зи не, у скла ду са сли ком бр. 5. 

Нај ма ње ра сто ја ње осо ви не но са ча се ма фо ра од иви це ко ло-
во за је 0,75 m.

Та стер за на ја ву, од но сно та стер звуч ног уре ђа ја, по ста вља се 
на ви си ни од 0,85 m до 1,05 m од по вр ши не тро то а ра, у скла ду са 
сли ком бр. 5.

Ше мат ски при каз рас по ре да се ма фо ра је дат на сли ци бр. 6.
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4.бранициилиполубраницинапрелазупута

прекожелезничкепруге

Члан 84.
Бра ни ци ко ји ма се на пре ла зи ма пу та пре ко же ле знич ке пру-

ге у ни воу об у ста вља са о бра ћај чи та вом ши ри ном пу та мо ра ју би-
ти озна че ни са нај ма ње три цр ве не ре тро ре флек ту ју ће, од но сно 
све тло сне озна ке, од ко јих је јед на сме ште на на сре ди ни бра ни ка, 
а дру ге две на кра је ви ма бра ни ка.

По лу бра ни ци ко ји ма се на пре ла зу пу та пре ко же ле знич-
ке пру ге у ни воу об у ста вља са о бра ћај са мо до по ло ви не ши ри не 
пу та, мо ра ју би ти озна че ни са нај ма ње три цр ве не ре тро ре флек-
ту ју ће, од но сно све тло сне озна ке, по ста вље не на од го ва ра ју ћим 
раз ма ци ма по чи та вој ду жи ни по лу бра ни ка, од ко јих је јед на сме-
ште на на кра ју по лу бра ни ка. 

Основ на бо ја бра ни ка, од но сно по лу бра ни ка је ре тро ре флек-
ту ју ћа цр ве на и жу та бо ја са флу о ро сцент ним свој ством ма те ри ја-
ла кла се 3.

Бра ни ци и по лу бра ни ци се обе ле жа ва ју цр ве ним ре тро ре-
флек ту ју ћим, од но сно све тло сним озна ка ма (стал на, од но сна 
треп ћу ћа цр ве на све тла).

Ре флек сна ста кла из ст. 1. и 2. овог чла на мо ра ју има ти по вр-
ши ну од нај ма ње 40 cm² и по ста вља ју се на на чин да су ви дљи ва 
из сме ра на ко ме се об у ста вља са о бра ћај.

5.Привременасаобраћајнасигнализација

Члан 85.
При вре ме на са о бра ћај на сиг на ли за ци ја се ко ри сти за обе ле-

жа ва ње зо не ра до ва.

Члан 86.
Опре ма ко ја се ко ри сти у зо ни ра до ва се из ра ђу је од ре тро ре-

флек ту ју ћег ма те ри ја ла нај ма ње кла се 2.
Опре ма у зо ни ра до ва је:
1) „че о на за пре ка” (VII-1) и (VII-1.1) је бра ник на ко јој су на-

из ме нич на по ља бе ле и цр ве не бо је, за ко ше на под углом од 45º; 

2) „хо ри зон тал на за пре ка” (VII-2) и (VII-2.1) је та бла по ста-
вље на на соп стве ни но сач са на из ме нич ним ква драт ним по љи ма 
бе ле и цр ве не бо је и мо же да бу де јед но стру ка (VII-2) и дво стру ка 
(VII-2.1); 

3) „вер ти кал на за пре ка” (VII-3), (VII-3.1), (VII-3.2), (VII-3.3) 
и (VII-3.4) је та бла по ста вље на на соп стве ни но сач, вер ти кал но у 
од но су на ко ло воз, са на из ме нич ним по љи ма бе ле и цр ве не бо је 
под углом од 45о у од но су на по вр ши ну ко ло во за и мо же да бу де 
јед но стра на или дво стра на; 
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4) „за преч на тра ка” (VII-4) је тра ка са на из ме нич ним по љи ма 
бе ле и цр ве не бо је;

5) „са о бра ћај ни чуњ” (VII-5) је ку па са на из ме нич ним по љи-
ма цр ве не и бе ле бо је ко ја је ре тро ре флек ту ју ћа, до зво ље но је да 
се из ра ђу ју и од гу ме;

6) „раз два ја ју ћа огра да” (VII-6) ко ри сти се за раз два ја ње су-
прот них сме ро ва кре та ња, за скре та ње са о бра ћа ја и за раз два ја ње 
по вр ши не ко ло во за на ко јој је до зво ље но кре та ње од по вр ши не на 
ко јој кре та ње во зи ла ни је до зво ље но. Ни је до зво ље но ко ри шће ње 
раз два ја ју ће огра де ко ја ни је на пу ње на пред ви ђе ним ма те ри ја лом 
за ту на ме ну;

7) „рас те гљи ва огра да” (VII-7) је огра да из ра ђе на од ла ких 
ма те ри ја ла обо је них на из ме нич но бе лом и цр ве ном бо јом;

8) „сиг нал на та бла” (VII-8) и (VII-8.1) је та бла за озна ча ва ње 
ра до ва на пу ту;

Из глед сиг нал не та бле је при мер.
9) „треп ћу ћа све тла”;
10) „тра ке за по ни шта ва ње ва жно сти са о бра ћај них зна ко ва”;
11) „апли ка тив не тра ке за обе ле жа ва ње при вре ме них озна ка 

на пу ту”;
12) „за ста ви це за руч но ре гу ли са ње са о бра ћа ја” су цр ве не и 

зе ле не бо је ди мен зи ја нај ма ње 40 cm х 40 cm. 

6.светлоснеознакенапуту

Члан 87.
Све тло сне озна ке на пу ту слу же за обе ле жа ва ње иви це ко ло-

во за и пут них обје ка та.
Озна ке из ста ва 1. сво јим об ли ком, ме ра ма и на чи ном из ра де 

мо ра ју би ти уоч љи ви у свим вре мен ским усло ви ма, а по себ но у 
слу ча ју сма ње не ви дљи во сти (ноћ, ма гла, снег и сл.). 

Све тло сне озна ке на пу ту за обе ле жа ва ње иви це ко ло во за су: 
1) „сме ро ка зи” (VI II-1) мо ра ју има ти ре тро ре флек ту ју ћа те ла 

(фо ли је или дру га ре тро ре флек ту ју ћа те ла) кла се 3, и то: цр ве не 
бо је са де сне стра не, а бе ле бо је са ле ве стра не у сме ру кре та ња 
во зи ла, осим на ауто пу ту где се са обе стра не у сме ру кре та ња по-
ста вља ју сме ро ка зи цр ве не бо је;

2) „ка та ди оп тер” (VI II-2) се по ста вља на за штит не огра де, 
сту бо ве, од но сно боч не смет ње у про фи лу пу та. На боч ним зи до-
ви ма ту не ла ка та ди оп те ри се по ста вља ју ли не ар но на ви си ни 0,7 
– 0,8 m;

3) „штап за озна ча ва ње пу та у зим ским усло ви ма” (VI II-3) је 
штап обо јен на из ме нич но по љи ма ви си не 30 cm, цр ве не и жу те 
бо је;

Све тло сне озна ке на пу ту за обе ле жа ва ње пут них обје ка та су:
1) „ин ди ка тор за озна ча ва ње пут ног објек та и зо на из диг ну-

тих ивич ња ка” (VI II-4) се по ста вља на по чет ку пут ног објек та и 
зо на из диг ну тих ивич ња ка са гра нич ни ком окре ну тим на до ле и на 
кра ју објек та са гра нич ни ком окре ну тим на го ре. Врх гра нич ни ка 
је озна чен ма те ри ја лом са ре тро ре флек ту ју ћим свој стви ма;

2) „та бле за озна ча ва ње стал них пре пре ка уну тар га ба ри та 
сло бод ног про фи ла пу та” (VI II-5), (VI II-5.1); 

Ове та бле су из ра ђе не у цр ве ној и жу тој ре тро ре флек ту ју ћој 
бо ји са флу о ро сцент ним свој ством ма те ри ја ла кла се 3. 

7.опремапута

Члан 88.
Опре му пу та чи не: опре ма за озна ча ва ње са о бра ћај них по вр-

ши на, за штит не огра де, убла жи ва чи уда ра, за штит не жи ча не огра-
де, пе шач ке огра де и сиг на ли за ци ја за сле па и сла бо ви да ли ца. 

7.1.Опремазаозначавањесаобраћајнихповршина

Члан 89.
Опре му за озна ча ва ње са о бра ћај них по вр ши на чи не: 
1) „мар кер” (IX-1) је еле мент са ре тро ре флек ту ју ћим по вр-

ши на ма, од но сно соп стве ним из во ром све тло сти;

Мар ке ре је до зво ље но по ста ви ти на ко ло во зу са дво смер ним 
са о бра ћа јем, на на чин да у сме ру кре та ња са де сне стра не ко ло во-
за ре флек ту ју, од но сно еми ту ју цр ве ну бо ју, а са ле ве стра не ко ло-
во за бе лу бо ју.

Мар ке ре је до зво ље но по ста ви ти на ко ло во зу са јед но смер-
ним са о бра ћа јем, на на чин да по сма тра но у сме ру кре та ња са обе 
стра не ко ло во за ре флек ту ју, од но сно еми ту ју цр ве ну бо ју.

2) „ли не ар ни ка та ди оп тер” (IX-2) се по ста вља боч но са обе 
стра не ко ло во за на ви си ну од 0,6 m до 0,7 m од ко ло во за и из ра ђу је 
се у флу о ро сцент ној ре тро ре флек ту ју ћој бо ји; 

3) „мон та жни ивич њак” (IX-3) ко ри сти се за озна ча ва ње по-
вр ши не ко ло во за ко ја је на ме ње на за во ђе ње са о бра ћај них то ко ва. 
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На мон та жни ивич њак мо гу да се по ста ве ре тро ре флек ту ју ће озна-
ке ра ди бо ље ви дљи во сти и/или де ли не а то ри;

4) „де ли не а тор” (IX-4) се ко ри сти за раз два ја ње сме ро ва кре-
та ња или во ђе ње то ко ва у слу ча је ви ма скре та ња са о бра ћа ја и мо-
же се по ста ви ти на мон та жни ивич њак; 

5) „ин ди ка тор вр ха по вр ши не раз два ја ња то ко ва” (IX-5) се 
мо же по ста ви ти на ме сту где до ла зи до раз два ја ња са о бра ћај них 
то ко ва;

6) „са о бра ћај но огле да ло” (IX-6) се мо же по ста ви ти на не-
пре глед ним ме сти ма на пу ту;

Спољ на иви ца са о бра ћај ног огле да ла је обо је на на из ме нич-
ним по љи ма цр ве не и бе ле бо је, кру жног, од но сно пра во у га о ног 
об ли ка. 

7) „сту бић” (IX-7) има ре тро ре флек ту ју ћа по ља бе ле бо је и 
мо же би ти из ра ђен од пла сти ке, ме та ла или гу ме, „сту бић” (IX-
7.1) има на из ме нич на по ља раз ли чи тих бо ја ко ја мо гу би ти и ре-
тро ре флек ту ју ћа;

8) „опре ма про тив за сле пљи ва ња во за ча” (IX-8);
9) „све тла упо зо ре ња” (IX-9) за обе ле жа ва ње на плат них ста-

ни ца и сл.
10) „по сто ље за са о бра ћај ну сиг на ли за ци ју” (IX-10).

7.2Заштитнеограде

Члан 90.
За штит на огра да је тех нич ка кон струк ци ја чи ја је основ на 

на ме на спре ча ва ње скре та ња во зи ла са пу та. За штит на огра да се 
из ра ђу је од че ли ка, бе то на, др ве та, од но сно ком би но ва но.

За штит на огра да се по ста вља:
1) на ме сту раз два ја ња ко ло во за, од но сно са о бра ћај них тра-

ка, у за ви сно сти од са о бра ћај ног оп те ре ће ња и ка те го ри је пу та; 
2) на пут ном објек ту;
3) на бан ки ни, у слу ча ју ка да је пут на на си пу ви шем од 3.0 m;
4) ис пред, дуж и иза боч не смет ње (опа сног ме ста).
Кла са за др жа ва ња за штит не огра де од ре ђу је се на осно ву де-

фи ни са ног сте пе на опа сно сти на пу ту, пре ма стан дар ду SRPS ЕN 
1317. 

За штит на огра да се опремa мар ке ри ма, цр ве не бо је на де сној 
стра ни пу та у сме ру во жње, а бе ле бо је на ле вој стра ни пу та. На 
ко ло во зу са јед но смер ним са о бра ћа јем ре тро ре флек ту ју ћа озна ка 
се у сме ру во жње из во ди као цр ве но-бе ла са де сне стра не, а обо-
стра но цр ве на са ле ве стра не.

7.3.Ублаживачиудара

Члан 91. 
Убла жи ва чи уда ра мо гу би ти: ста ци о нар ни и по крет ни.
Убла жи ва чи уда ра мо ра ју би ти у скла ду са стан дар дом SRPS 

EN 1317.
Ста ци о нар ни убла жи ва чи уда ра се по ста вља ју на по себ но 

опа сним ме сти ма на пу ту, на ко ји ма по сто ји опа сност уда ра во зи-
ла на обје кат (раз дел но остр во, зид пут ног објек та, кон зол ни или 
бе тон ски стуб, и сл.).

По крет ни убла жи ва чи уда ра се по ста вља ју на во зи лу у зо ни 
ра до ва на пу ту.

7.4.Заштитнежичанеограде

Члан 92. 
За штит на жи ча на огра да је тех нич ка кон струк ци ја чи ја је 

основ на на ме на за шти та са о бра ћа ја на пу ту од ди вља чи и дру гих 
жи во ти ња.

За штит на жи ча на огра да се по ста вља на ауто пу ту и мо то пу-
ту, а на оста лим пу те ви ма по по тре би. 

7.5.Пешачкеограде

Члан 93. 
Пе шач ка огра да је тех нич ка кон струк ци ја чи ја је основ на на-

ме на за шти та пе ша ка на по вр ши ни ко ју сме ју да ко ри сте за кре-
та ње.

Пе шач ке огра де се мо гу ко ри сти ти и за во ђе ње пе ша ка у зо ни 
рас кр сни ца, па са ре ла, про ла за за пе ша ке, и сл.

Пе шач ке огра де су цр не и жу те бо је ко ја мо же би ти ре тро ре-
флек ту ју ћа.

7.6.Сигнализацијазаслепаислабовидалица

Члан 94. 
Сиг на ли за ци ју за сле па и сла бо ви да ли ца чи ни опре ма за: 

обе ле жа ва ње про сто ра на са о бра ћај ним и пе шач ким по вр ши на-
ма, при лаз до објек та, кре та ње по објек ти ма за јав но ко ри шће ње, 
уград њу по себ них сиг нал них уре ђа ја ко ји ма се обез бе ђу је ори јен-
ти са но кре та ње сле пих и сла бо ви дих ли ца.

Опре му ко ја се ко ри сти за обе ле жа ва ње пу те ва за кре та ње 
сле пих и сла бо ви дих ли ца чи не:

1) так тил не тра ке са ја сно на зна че ним кра је ви ма пу та ња;
2) так тил ни пе шач ки та сте ри на но са чи ма се ма фо ра;
3) звуч ни сиг на ли на во ђе ња;
4) звуч ни сиг на ли пре ла же ња;
5) оста ла тех нич ка сред ства слич не на ме не;
6) ру ко др жа чи, во ђи це и слич но, ко ја омо гу ћа ва ју бо ље и 

лак ше кре та ње на јав ним по вр ши на ма или у јав ним објек ти ма.

III. ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 95.
Са о бра ћај на сиг на ли за ци ја на пу ту ко ја ни је у скла ду са овим 

пра вил ни ком, а на ла зи се на пу ту на дан ње го вог сту па ња на сна гу, 
мо ра се ускла ди ти (за ме ни ти, од но сно укло ни ти) са овим пра вил-
ни ком до 1. ја ну а ра 2020. го ди не.

Са о бра ћај ни зна ко ви: I-24, I-33, II-10, II-10.1, II-29, II-33, II-39, 
III-1, III-60, III-80, III-80.1 и до пун ска та бла IV-22 ко ји се на ла зе на 
пу ту мо ра ју би ти про ме ње ни у скла ду са овим пра вил ни ком нај ка-
сни је пет го ди на на кон сту па ња на сна гу Пра вил ни ка. 

Члан 96.
Да ном сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да ва жи 

Пра вил ник о са о бра ћај ној сиг на ли за ци ји („Слу жбе ни гла сник 
РС”, брoj 134/14).

Члан 97.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи-

ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”. 

Број 110-00-00078/2014-22
У Бе о гра ду, 28. августa 2017. го ди не

Ми ни стар,
проф. др зораназ.Михајловић,с.р.
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ПРИЛог1.

сАобРАћАјНИПРојЕКАТ

На слов на стра на са о бра ћај ног про јек та са др жи: на зив про-
јек та, на зив и адре су ин ве сти то ра у скла ду са из во дом из од го ва-
ра ју ћег ре ги стра, на зив објек та са ло ка ци јом, бро јем ка та стар ске 
пар це ле и ка та стар ском оп шти ном, вр сту тех нич ке до ку мен та ци је, 
на зив и озна ку де ла про јек та, ни во гра ђе ња и из во ђе ња ра до ва, на-
зив пред у зет ни ка, од но сно прав ног ли ца ко је је из ра ди ло про је-
кат (на зив и адре са из ра ђи ва ча про јек та у скла ду са из во дом из 
од го ва ра ју ћег ре ги стра), пе чат и пот пис од го вор ног про јек тан та, 
број де ла про јек та (иден ти фи ка ци о на озна ка из еви ден ци је пред-
у зет ни ка, од но сно прав ног ли ца), ме сто и да тум из ра де про јек та и 
по твр да тех нич ке кон тро ле про јек та (за вод ни број, да тум, пе чат и 
пот пис од го вор ног ли ца вр ши о ца тех нич ке кон тро ле).

1) општадокументација:
– оп шта до ку мен та ци ја се из ра ђу је у скла ду са про пи си ма 

ко ји ма се уре ђу је тех нич ка до ку мен та ци ја;
2) пројектнизадатаксадржи:
– ци ље ве и свр ху из ра де про јек та;
– обра зло же ње раз ло га у функ ци ји без бед но сти са о бра ћа ја;
– по дат ке о усло ви ма из од го ва ра ју ће про стор но план ске и 

ур ба ни стич ке до ку мен та ци је, гра ни це об у хва та и оста ло из план-
ске и ур ба ни стич ке до ку мен та ци је (не тре ба за про јек те при вре ме-
не са о бра ћај не сиг на ли за ци је), оп ште по дат ке о објек ту (ло ка ци ја, 
на ме на, зах те ви пре ма про јек тан ту, по себ ни, од но сно оправ да ни 
зах те ви да ти од ин ве сти то ра, ми ни стар ста ва, ор га на је ди ни це ло-
кал не са мо у пра ве, ин спек ци је и сл., на чин из ра де, опис из ра де по 
фа за ма, ве зе са окру же њем и сл.;

– по дат ке о тех нич ким ка рак те ри сти ка ма са о бра ћај не сиг на-
ли за ци је у скла ду са ва же ћим про пи си ма;

– пот пис и ове ра ин ве сти то ра;
3) техничкиизвештај:
– тех нич ки из ве штај ове ра ва од го вор ни про јек тант;
– де та љан опис свр хе из ра де про јек та са огра ни че њи ма и 

опис пред ло же ног ре ше ња;
– опис де о ни це пу та (ду жи на, ши ри на ко ло во за, ре жим са о-

бра ћа ја, при кључ ци, рас кр сни це, објек ти пу та);
– уко ли ко је пред мет про јект ног за дат ка и ана ли за са о бра-

ћај них то ко ва на де о ни ци (про се чан го ди шњи днев ни са о бра ћај, 
струк ту ра, не рав но мер ност про то ка и сл.);

– оче ки ва ни ефек ти;
– обра зло же ње о ста њу по сто је ће са о бра ћај не сиг на ли за ци је 

на пу ту ко ја се за др жа ва, за ме њу је или укла ња у це ло сти;
– де та љан опис вр сте ра до ва и из бор на чи на ре гу ли са ња са-

о бра ћа ја (у слу ча ју из во ђе ња ра до ва на пу ту), уко ли ко се ра ди фа-
зно, опи са ти сва ку фа зу по себ но;

– спи сак свих стан дар да ко ји се ко ри сте у про јек ту;
– спи сак за кон ске ре гу ла ти ве у скла ду са про јек том,
– са о бра ћај но тех нич ки про ра чун (про ра чун ра да све тло сних 

сиг на ла);
– ако се са о бра ћај пре у сме ра ва де фи ни са ти на чин во ђе ња са-

о бра ћа ја на ал тер на тив не прав це;
4) предмерипредрачунсаобраћајнесигнализације:
– пред мер и пред ра чун са о бра ћај не сиг на ли за ци је ове ра ва 

од го вор ни про јек тант;

– пред мер ра до ва: на ве сти са о бра ћај ну сиг на ли за ци ју ко ја се 
про јек ту је, за ме њу је, укла ња, од но сно из ме шта;

– та бе лар ни пре глед са о бра ћај не сиг на ли за ци је (на зах тев 
ин ве сти то ра);

– пред ра чун ра до ва: на ве сти ко ли чи не из пред ме ра са је ди-
нич ним це на ма и укуп ном вред но сти ра до ва;

5) техничке услове за израдуипостављање саобраћајне
сигнализације:

– тех нич ки усло ви за из во ђе ње са о бра ћај них зна ко ва;
– тех нич ки усло ви за уград њу и из во ђе ње озна ка на ко ло во зу;
– тех нич ки усло ви за из во ђе ње све тло сне са о бра ћај не сиг на-

ли за ци је;
– тех нич ки усло ви за из во ђе ње опре ме на пу ту;
6) прилогомерамазаштитенарадуизаштитеживотне

срединекојесеодносенапројекат
7) графичкидеопројекта:
– гра фич ки део про јек та ове ра ва од го вор ни про јек тант; 
– си ту а ци о ни план по сто је ћег ста ња је у раз ме ри Р=1:1000 

или Р=1:500 (на си ту а ци о ном пла ну на зна чи ти ко ја са о бра ћај на 
сиг на ли за ци ја се укла ња, де ли мич но, од но сно у це ло сти за ме њу је 
но вом, од но сно за др жа ва и сл.);

– пре глед на кар та је у од го ва ра ју ћој раз ме ри, са уцр та ним и 
упи са ним бро је ви ма си ту а ци о них пла но ва но во про јек то ва ног ста-
ња ако их има ви ше;

– си ту а ци о ни план (пла но ви) но во про јек то ва ног ста ња у раз-
ме ри Р=1:1000 или Р=1:500, спи сак цр те жа (по мо гућ ству, цр те же 
обе ле жи ти ле ген дом у до њем ле вом углу и за гла вљем у до њем де-
сном углу, обе ле жи ти стра ну све та (пра вац) „Се вер”;

– си ту а ци о ни план се из ра ђу је на ге о дет ским или ге о ре фе-
рен ци ра ним под ло га ма, осим у слу ча ју из ра де про јек та при вре ме-
не са о бра ћај не сиг на ли за ци је за во ђе ње са о бра ћа ја у слу ча ју пре-
у сме ра ва ња са о бра ћа ја, ка да се мо же из ра ди ти и на ве ро до стој ној 
под ло зи у раз ме ри

– ле ген да на цр те жу тре ба да се од но си на сва ки цр теж по-
себ но;

– сва ки са о бра ћај ни знак или опре му на цр те жу обе ле жи ти 
ши фром зна ка, та ко да се раз ли ку је по сто је ће и но во про јект но 
ста ње;

– си ту а ци о ни план рас кр сни це у раз ме ри Р=1:500 или 
Р=1:250;

– са о бра ћај ни део за се ма фор ску сиг на ли за ци ју;
8) –детаљисаобраћајнесигнализације:
– де таљ по ста вља ња са о бра ћај не сиг на ли за ци је се при ка зу је 

у од го ва ра ју ћој раз ме ри (Р=1:25, Р=1:50, Р=1:100 и сл.).

ПРИЛог2.

ТАбЕЛАгРУПАДИМЕНзИјАзНАКоВА
НАзАјЕДНИЧКоМНосАЧУ

Гру па 
ди мен зи ја 

зна ко ва

тро у гао
(основа)

ква драт /
пра во у га о ник

(основа)

круг
(пречник)

до пун ска 
та бла

(основа)
Ве ли чи на 1 120 cm 90 cm 90 cm 120 cm/90 cm
Ве ли чи на 2 90 cm 60 cm 60 cm 90 cm/60 cm
Ве ли чи на 3 60 cm 40 cm 40 cm 60 cm/40 cm
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ПРИЛог5.

ПРоПИсАНЕВРЕДНосТИПАРАМЕТАРАзАозНАКЕНАПУТУУзАВИсНосТИоДКАТЕгоРИјЕПУТА

Вр ста са о бра ћај ни це RL
Бела

RL
Жута

RW
(ако се примењују 

ознаке**)

Qd
Бела

S***
(SRT јединице)

Aутоп ут
*Но ве озна ке ≥300 - ≥100 ≥160 ≥50
Нај ма ња до зво ље на вред ност то ком упо тре бе ≥150 - ≥50 ≥130 ≥45

Оста ли др жав ни путеви I реда 
*Но ве озна ке ≥300 ≥200 ≥75 ≥160 ≥50
Нај ма ња до зво ље на вред ност то ком упо тре бе ≥150 ≥100 ≥35 ≥130 ≥45

Др жав ни пут II реда
*Но ве озна ке ≥200 ≥150 ≥50 ≥130 ≥50
Нај ма ња до зво ље на вред ност то ком упо тре бе ≥100 ≥80 ≥35 ≥100 ≥45

Оп штин ски пу те ви
*Но ве озна ке ≥200 ≥150 ≥50 ≥130 ≥50
Нај ма ња до зво ље на вред ност то ком упо тре бе ≥100 ≥80 ≥35 ≥100 ≥45

При мар не саобраћајницe у насељеном месту 
*Но ве озна ке ≥200 ≥150 ≥75 ≥130  ≥50
Нај ма ња до зво ље на вред ност то ком упо тре бе ≥100 ≥80 ≥35 ≥100 ≥45

Се кун дар не са о бра ћај ни це у на се ље ном ме сту
*Но ве озна ке ≥150 ≥100 - ≥130 ≥50
Нај ма ња до зво ље на вред ност то ком упо тре бе - - - ≥100  ≥45

RL – ко е фи ци јент ре тро ре флек си је (mcd x m-2 x lux-1);
RW – ко е фи ци јент ре тро ре флек си је у вла жним усло ви ма (mcd x m-2 x lux-1); 
Qd – ко е фи ци јент осве тље но сти при ди фу зном осве тље њу (mcd x m-2 x lux-1); 
S – вредност отпора на клизање (SRT)

*  Под но вом озна ком на пу ту се сма тра озна ка до 30 да на од да на из во ђе ња
**  Озна ке Тип 2 су озна ке ко је обез бе ђу ју ре тро ре флек си ју у усло ви ма вла жног ко ло во за
***  Не ме ри се на про фи ли са ним озна ка ма

ПРоПИсАНЕВРЕДНосТИПАРАМЕТАРАзАПРИВРЕМЕНЕозНАКЕНАПУТУУзАВИсНосТИоДРАНгАПУТА

Вр ста са о бра ћај ни це RL
Жута

RW
(ако се примењују 

ознаке **)

Qd
Жута

S***
(SRT јединице)

Др жав ни пут I ре да
*Но ве озна ке ≥300 ≥75  ≥130 ≥50
Нај ма ња до зво ље на вред ност то ком упо тре бе ≥150 ≥35  ≥100 ≥45

Др жав ни пут II ре да и оп штин ски пу те ви
*Но ве озна ке ≥300 ≥50  ≥100 ≥50
Нај ма ња до зво ље на вред ност то ком упо тре бе ≥150  ≥35  ≥100 ≥45

При мар не саобраћајницe у на се ље ном ме сту
*Но ве озна ке ≥300 ≥75  ≥100 ≥50
Нај ма ња до зво ље на вред ност то ком употребе ≥150 ≥35  ≥100 ≥45

Се кун дар не са о бра ћај ни це у на се ље ном ме сту
*Но ве озна ке ≥150 -  ≥100 ≥50
Нај ма ња до зво ље на вред ност то ком употребе - -  ≥100 ≥45

RL – ко е фи ци јент ре тро ре флек си је (mcd x m-2 x lux-1); 
RW – ко е фи ци јент ре тро ре флек си је у вла жним усло ви ма (mcd x m-2 x lux-1); 
Qd – ко е фи ци јент осве тље но сти при ди фу зном осве тље њу (mcd x m-2 x lux-1); 
S – вредност отпора на клизање (SRT)

*  Под но вом озна ком на пу ту се сма тра озна ка до 30 да на од да на из во ђе ња
**  Озна ке Тип 2 су озна ке ко је обез бе ђу ју ре тро ре флек си ју у усло ви ма вла жног ко ло во за 
***  Не ме ри се на про фи ли са ним озна ка ма
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