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Резиме: У духу деценије акције за безбедност саобраћаја и смањења броја саобраћајних
незгода Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је дало свој допринос
кроз предлоге за измену Закона о безбедности саобраћаја („Службени гласник РС“, бр. 41/09,
53/10, 101/11, 32/13-УС и 55/14) и доношењe нових правилника из делокруга своје
надлежности. Република Србија је ратификовала Конвенцију о сигнализацији на путевима
(Convention on road signs and signals done at Vienna on 8 november 1968) која има за циљ да
земље потписнице усагласе саобраћајану сигнализацију на путевима ради ефикаснијег,
безбеднијег саобраћаја и пружања једнозначних порука свим учесницима у саобраћају.
Саобраћајна сигнализација, заједно са јавним путем чини систем, чије добро функционисање
директно утиче на степен безбедности саобраћаја, а примарна последица се огледа у
смањеном броју саобраћајних незгода. У овом раду ће бити презентоване новине донете у
правилницима, које се односе на: правилно обележавање зона на јавном путу (радова, школа
и сл.) које су потенцијална места угрожености учесника у саобраћају услед измена режима
саобраћаја, усклађеност саобраћајне сигнализације према Конвенцији у смислу изгледа и
дефиниција значења саобраћајног знака и сл. Посебна пажња у овом раду је посвећена
саобраћајном пројекту који је први пут дефинисан кроз правилник као главни пројекат, на
основу којег се саобраћајна сигнализација поставља на путу као стална или у зони радова,
након овере од стране органа надлежног за послове саобраћаја. Значај ове теме је посебно
важан, јер се унапређењем техничког регулисања саобраћаја кроз решења дата пројектима
техничког регулисања саобраћаја повећава безбедност саобраћаја кроз мере и акције којима
се утврђује режим саобраћаја, као и потребне сагласности на пројекат у смислу техничке
контроле, мишљења органа на пројекат и сл.
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Abstract: Ministry of Construction, Transportation and Infrastructure contributed to the decade of
action for road safety and reducing traffic accidents number through Law on Road Traffic Safety
amend proposal ("Sluzbeni Glasnik RS", no. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-US and 55/14) and the
adoption of other legislation documents within its jurisdiction scope. The Republic of Serbia ratified
the Convention on road signs and signals (signed in Vienna, 09/11/1968), in order to uniform onroad traffic signing and signaling for achieving more efficient and safer traffic system, and providing
unambiguous message to all road users in all countries that signed the Convention. Traffic signs and
signals, together with public roads, are a unique system, which well-functioning, reflected in the
reduced number of accidents, directly affects the level of traffic safety. This paper will present latest
updates in legislation documents recently published, related to: traffic signing and signaling
compliance with the Convention in matters of definitions, look, etc.; proper signing and special
zones marking on public roads (e.g. construction sites, school areas); etc. Mentioned zones are
higher risk areas for traffic accidence occurrence due to changed traffic regime and/or
exposure/vulnerability of traffic participants. Paper specifically attends traffic designing process,
where now only upon signed and approved detailed design project, signing and signaling devices
could be installed, no difference if for durable or temporary purpose. The topic importance lies in
fact that traffic safety can be significantly improved by precisely defining traffic system measures,
procedures and actions as well as necessary project approvals, technical control and supervision.
Keywords: traffic signs, safety, traffic project, traffic, rule book

1. УВОД
Јавни пут је саобраћајна површина коју могу да користе сви или одређени учесници у
саобраћају, под условима одређеним законом и другим прописима, а која је као таква
проглашена од стране надлежног органа. Одговорност је и органа локалне самоуправе је да
својим одлукама кроз техничко регулисање саобраћаја директно утичу на повећање
безбедности саобраћаја свих учесника у саобраћају. Обавеза наше земље је да у доношењу
прописа о саобраћајној сигнализацији поштује и Конвенцију о сигнализацији на путевима.
Представници Економске комисије за Европу (UNECE) су позвали све државе чланице да за
јануар 2015. године доставе извештаје који се односе на усклађеност саобраћајне
сигнализације своје земље са Конвенцијом, у смислу изгледа и дефиниција значења знакова.
Такође, у извештају се достављају и саобраћајни знаци који нису дефинисани Конвенцијом.
У Женеви ће 5. и 6. фебруара 2015. године на скупу којем ће присуствовати земље потписнице
Конвенције бити представљена презентација по земљама достављених извештаја
уподобљености саобраћајне сигнализације са Конвенцијом. Резултат тог скупа ће бити
предлог за иновирање Конвенције у броју измена за који се укаже потреба већине земаља
чланица. У том смислу, између осталог обавеза овог министарства је била да доношењем
нових прописа из ове области прати Конвенцију. Овим радом, органима локалне самоуправе
и свим учесницима скупа биће предствљени Правилник о саобраћајној сигнализацији и
Правилник о начину регулисања саобраћаја на путевима у зони радова („Службени гласник
РС“, број 134 од 11. децембра 2014. године), донети од стране овог министарства у циљу
унапређења безбедности саобраћаја на путевима.
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2.

ПОСТОЈЕЋА ПРАКСА

Уредбом о категоризацији државних путева (“Сл. гласник РС“ бр. 105/13 и 119/13) је
прописано да локална мрежа путева чини велики проценат укупне путне мреже наше земље.
С тим у вези, сматрамо да јединице локалне самоуправе имају велико учешће у броју издатих
решења за техничко регулисање саобраћаја на путевима било да је реч о сталној или
привременој саобраћајној сигнализацији. Сматрамо да је недостатак професионализма у
пословима саобраћаја на локалном нивоу, а пре свега недовољан број запосленог стручног
кадра у саобраћају, кључан разлог недовољне безбедности саобраћаја на путевима. У том
смислу је недовољна информисаност у праћењу нових прописа, стандарда, начина
пројектовања система без погинулих лица и сл. У прилог наведеном су и чињенице не
постојања прописа, као и потреба за изменом постојећих прописа а које су такође
доприносиле недовољној безбедности саобраћаја на путевима.

3.

НЕДОСТАЦИ У ПОСТОЈЕЋИМ ПРОПИСИМА

Најважнији уочени проблеми у прописима у постојећој пракси су били: непостојање
регулативе којом би се дефинисала зона радова на путу и начин техничког реглисања
саобраћаја у зони радова, као и потреба да се Правилник о саобраћајној сигнализацији
(„Службени гласник РС“, број 26/10) измени. С обзиром на то да, је постојала потреба за
великим бројем измена поменутог правилника, од техничких до суштинских, донет је нови
правилник. Један од битних недостатака у прописима о саобраћајној сигнализацији, а који
директно утиче на рад органа надлежних за послове саобраћаја, је био недовољно дефинисан
појам саобраћајног пројекта. Непрецизно дефинисан садржај пројекта је остављао слободу у
понашању свих, у смислу нивоа детаљности пројекта, било да је реч о сталној саобраћајној
сигнализацији или привременој. Новим правилником, саобраћајни пројекат је главни
пројекат саобраћајне сигнализације, подлеже техничкој контроли, а његови делови су
детаљно описани. Идеја је била да сви у низу, од инвеститора, пројектаната, надзорних
органа, техничке контроле и органа надлежних за послове саобраћаја (на издавању решења
или инспекцијским пословима), преузму на себе део одговрности у циљу подизања веће
безбедности саобраћаја на путевима својим одлукама кроз главни пројекат саобраћајне
сигнализације. Обавеза да пројектни задатак ради инвеститор је кључна, јер су на њему све
одлуке које ће се овером пројекта од стране органа директно применити на путу. Посебно
скрећемо пажњу да новим правилником којим се уређује зона радова на путу, је обавезно
постављање знакова: радови на путу и престанак свих забрана, што често није била пракса
када се изводе радови нарочито на улицама. У правилнику је дат пример изгледа зоне радова,
а подразумева се да се конкретан изглед зоне прилагођава сваком пројекту посебно у
зависности од потребног нивоа детаљности и обезбеђивања потребног степена безбедности
саобраћаја. Овим правилником дефинисани су избор начина за регулисање саобраћаја у зони
радова на путу, начин постављања и уклањања привремене сигнализације на путу, димензија
знакова који се постављају на вертикалне запреке у зони радова, начин постављања опреме и
сл. Сматрамо да ће побољшање постојећих прописа и нови прописи вишеструко утицати
позитивно на повећање степена безбедности саобраћаја на путевима.

4.

ПРОМЕНЕ У ВЕЗИ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

У прописима до сада није постојао минимум критеријума којим се дефинише испитивање
квалитета саобраћајног знака. Новим правилником је то прописано. До сада у прописима
опрема пута није била прописана у целости. Напомињемо да сада опрема пута представља
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део саобраћајне сигнализације, у складу са чланом 4. Правилника о саобраћајној
сигнализацији. У претходном правилнику није постојала могућност да се знаци поставе само
са леве стране пута. Новина у пропису је да се одређени знакови могу изузетно поставити
само са леве стране пута, према члану 7. став 4. наведеног правилника. Постојале су
оправдане примедбе, пре свега управљача пута, за измену класе материјала а посебно у
зонама радова на путу. Оне су сада дефинисане. Такође, постојао је и проблем у фиксној
димензији на којој се знак морао поставити на путу, што је путарима био велики проблем, а
уколико знак није био на одређеној висини постављен, из било ког разлога, самтрао се не
важећим код вештачења саобраћајних незгода. Сада је прописан опсег у којем се постављају
саобраћајни знаци на путу. По новом правилнику пешачки прелази на државним путевима
кроз насеља могу се обележавати на платформи испред које се уграђују звучне траке (до сада
је то била обавеза која у пракси није увек била изводљива и често слабо применљива). Такође,
пешачки прелаз по новом пропису се не сме обележавати на путевима са више саобраћајкних
трака по смеру ако прелаз није регулисан семафорима. Новина у пропису је да се за
регулисање кретања јавног градског превоза могу користити уређаји за регулисање кретања
трамваја (до сада то није било дозвољено, али је постојала велика потреба у пракси). Новим
правилником је уведен и семафор за регулисање кретања пешака и бициклиста, за чиме је
постојала потреба у пракси. Посебна пажња дата је делу опреме пута, где су уведени нови и
иновирани постојећи елементи опреме пута у складу са европским трендовима. Побољшања
у вези начина постављања семафора односе се на нова растојања семафора од коловоза,
висине на које се постављају, начин постављања додатног сигнала и сл.
5. ПРОМЕНЕ КОД САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА
Правилником о саобраћајној сигнализацији (“Службени гласник РС”, број 134/14) прописани
су нови саобраћајни знакови док су поједини иновирани према Конвенцији у смислу изгледа
и дефиниције знака. Измене знакова се односе на боју, димензије и шифре знакова према
групама: опасности, изричитих наредби и обавештења. Значајне новине су у начину
постављања знакова на путу, јер се у пракси показало да неправилно постављање знакова на
путу, директно утиче на степен безбедности учесника у саобраћају. Као један од примера је
и знак пут са првенством пролаза (III-3) који се сада може поставити на путу и после сваке
раскрснице тако да сви путеви који се укрштају или спајају са овим путем морају бити
означени знаком обавезно заустављање или знаком уступање првенства пролаза. Највише
промена има група знакова обавештења где су у постојећој пракси недостајали знакови у вези
промене броја трака и њихових намена. Посебан акценат је дат на бољој уочљивости знакова:
андрејин крст, близина школе, зона школе, опасна деоница пута, погрешан смер, магла на
путу и сл. Уведен је знак снимање саобраћаја (III-100), јер је у пракси постојала потрeба, с
обзиром на то да се врши снимање саобраћаја на путу.
Код допунских табли је сада прописано да се на заједничком стубу не сме поставити више од
два саобраћајна знака по смеру кретања са или без допунске табле по знаку. Изглед и
дефиниције допунских табли је иновирана и додате су две нове допунске табле.
Боље дефинисање значења појединих знакова и начин њиховог постављања на путу,
умногоме ће допринети решавању проблема који су до сада постојали у пракси, како
учесницима у саобраћају тако и пројектантима.
6. ЗАКЉУЧАК
Орган јединице локалне саомуправе надлежан је за техничко регулисање саобраћаја на
путевима на својем подручју. Један од значајних доприноса безбедности саобраћаја је апел
органима локалне самоуправе за јачање институционалних капацитета за управљањем
безбедности саобраћаја. Доношењем нових прописа у вези категоризације путева и
референтног система, измене и допуне Закона о безбедности саобраћаја на путевима и
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доношење нових правилника, органима јединице локалне самоуправе предстоје бројни
послови у овој области. Сви саобраћајни пројекти од 19. децембра 2015. године морају бити
у складу са новим Правилником о саобраћајној сигнализациаји. Члан 95. поменутог
правилника је прописао да одређени саобраћајни знаци у периоду најкасније од пет годна
након ступања на снагу наведеног правилника морају бити замењени на путу. Обавеза органа
локалне самоуправе је да на делу државног пута чији се правац поклапа са улицама у насељу,
техничко регулисање саобраћаја у свему поистовети техничком регулисању саобраћаја на
државном путу. Значајан допринос безбедности саобраћаја органа локалне самоуправе је и у
одржавању путева, контроли и праћењу стања на путевима и откањању свих недостатака због
којих долази до саобраћајних незгода. Овај ниво власти би требало да прати измене прописа
и активно делује усклађујући своје акционе планове са националним, уважавајући све своје
особености. Имајући у виду напред изнето, с обзиром на то да је и даље велики број
саобраћајних незгода на јавним путевима сврха израде овог рада је и сугестија локалној
заједници и свим учесницима скупа да уложе напор у едукацију у смислу упознавања са
новинама у прописима, као и примену истих. Квалитетније планирање техничког регулисања
саобраћаја кроз пројекте било да је реч о изградњи нових, периодичном одржавању путева,
или редовном одржавању истих директно би дало допринос већој безбедности саобраћаја на
путевима.
Прописивање нове саобраћајне сигнализације подразумева ажурирање стандарда, израду
нових материјала за обуку возача, едукацију деце и свих учесника у саобраћају, ново вођење
евиденције саобраћајне сигнализације на путу и сл. Сматрамо да је новим знаковима посебно
дат допринос код обележавања зона школа како у насељеним местима, тако и ван њих, јер су
деца посебно угрожена категорија у саобраћају. Министарство је предложило управљачу
пута, израду нових техничких упутстава у вези са донетим правилницима. Сугеришемо да би
се тим техничким упутствима могли прописати: темељи у које се поставља саобраћајна
сигнализација, линија прегледности, шематски приказ типских решења за зоне радова и сл.
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