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Опасна ситуација од пешака 

 

У закону о безбедности саобраћаја на путевима су строго дефинисане обавезе возача и 

пешака кроз неколико чланова. Фактички је направљена обострана одговорност за неоучавање 

правовремено оног другог, јер у супротном, уколико би закон штитио једну страну више, то би 

довело до мање одговорног понашања те стране у саобраћају, што би довело до већег броја 

саобраћаних незгода са фаталним последицама. У прошлости је било лоших законских решења у 

појединим земљама која су штитила једну страну и искуства о томе нам говоре како то није 

побољшало нимало безбедносну ситуацију у саобраћају. 

Предвиђено је да пешак не сме да се креће и задржава на коловизу, нити да изненада ступи на 

коловоз осим у посебним ситуацијама које је дефинисао овај закон. 

• Уколико се пешак креће ван насеља коловозом, мора да се креће што је ближе левој 

ивици. То је дозвољено само у случају да нема могућности да се креће ван коловоза по 

тротоару и при том сме заузимати највише метар од ивице пута. 

•  Пешаци се крећу у колони осим уколико воде за руку деце млађе од 7 година старости. 

•  Уз десну ивицу се сме кретати само у случајевима непрегледне кривине или одрона, 

провалије и сл.  

• Међутим, лице које гура ручна колица, мотор, бицикл, особе са инвалидитетом у колицима 

се морају кретати уз десну ивицу коловоза!  Такође се организована колона пешака креће 

уз десну ивицу коловоза у максималној дужини од 100 метара (одстојање између појединих 

колона мора бити бар 30 метара). 

• Ради обилажења неке препреке на тротоару, пешак сме ступити на коловоз, али је 

претходно дужан да се увери да безбедно ступа на коловоз и да тиме не омета саобраћај. 

• Прелажење преко пута се мора радити  најкраћим путем, без коришћења слушалица или 

мобилног телефона.  

• Уколико на 100 метара не постоји обележен прелаз, пролаз, пешачки надвожњак, пешак 

сме да пређе улицу (битна ствар коју треба да знате уколико налетите на неког бахатог 

саобраћајног полицајца). 

Возач је дужан да прилагоди брзину кретања приласком месту где је пешачки прелаз, тако да 

би био у могућности да се заустави ако некога уочи. Исто тако, на раскрсницама малих улица, где 

и нема пешачког прелаза, дужан је да се заустави ако уочи пешака. 

Пешак се не сме кретати мотопутем или аутопутем, осим у случају да је у питању возач чије је 

возило принудно заустављено. Сви остали случаји када се могу кретати се односе на службена 

лица: полицајце на увиђају, екипе на одржавању пута и сл.  

 

Опасна ситуација од претицања 



Претицање је чест узрок СН и стварања ОС. То је сложена радња при којој су оба возила у 

покрету и у којој возило са већом брзином претиче возило мање брзине кретања, а по правилу са 

леве стране. 

Возач возила које врши претицање је дужан да обрати пажњу при осматрању ситуације 

испред и иза себе, да обавести остале учеснике у саобраћају о својим намерама показивачем 

правца и звучном сигналу (ово  је нарочито важно у планинским пределима где су могућности 

безбедног претицања смањене). Дужан је да контролише брзину током целог поступка претицања 

и контролише бочно измицање. Према статистици, око 40% СН отпада на удар возила које се 

претиче и које скреће у лево (пример: ситуација кад возач успорава тражећи место где ће да 

скрене у лево, али није укључио показивач правца, тако да возач иза започиње претицање – из 

овог разлога је претицање у раскрсници забрањено). У највећем броју случајева се одговорност 

додељује возилу које претиче, али је битно доказати који од возача је први започео маневар, да ли 

су показивачи правца били укључени,  а то је без камера и сведока тешко изводљиво. 

Понекад се деси да у току претицања, возач возила у претицању извршава маневар 

измицања, најчешће у леву страну (одакле се креће и препрека), што доводи до излетања са 

коловоза. Такође, СН настају услед налетања на возило које наилази из супротног смера. Ово се 

најчешће дешава због неприлагођене брзине, непрегледности пута, лоше видљивости. Процена 

возача који претиче може бити грешка, али је чешће ситуација да је он почео да извршава 

претицање, а да не очекује да му неко у сусрет долази брзином од нпр 110км/ч, на месту где је 

ограничење 80км/ч, или у случају смањене видљивости, претичете возило које вози 20км/ч, са 

својом брзином која је 40км/ч (сасвим је прилагођена условима смањене видљивости), а у сусрет 

кроз маглу долази возило са 80км/ч, које вози пратећи разделну линију, и које сигурно удара у 

неосветљену препреку на путу (одрон, паркирано возило), а камоли у вас који идете у сусрет 

возећи 40км/ч. 

Неке карактеристике вожње на појединим деоницама или у појединим државама су одвијају 

тако (иако нису стриктно законски предвиђене)  како би се ова ОС избегла. У планинским 

путевима, возачи камиона, нарочито оних који тегле дрвене греде и дебла, свесни своје спорости 

на одређеним деоницама успоравају и дају десни мигавац чиме обавештавају колону иза себе да 

слободно сме да започне обилажење, чак ако у томе тренутку нема довољне прегледности за 

такав маневар. Такође из разлога безбедности, возила у Грчкој поштују померање уз десну ивицу 

коловоза или у зауставну траку мото пута јер  су њихови  возачи иза себе уочили брже возило; 

тако да кад претичете једва да нагазите разделну линију. 

 

 

Опасна ситуација од неправилне саобраћајне сигнализације 

 

Правилник о саобраћајној сигнализацији тачно дефинише положај у коме се саобраћајни 

знак може поставити на одређеној врсти пута, као и број знакова на истом стубу и сл.  

Ово помаже понекад да се извуку од одговорности они који су упркос неправилно 

постављеном саобраћајном знаку могли исправно да поступе, а нису. 



Наравно, управитељ пута је дужан да обезбеди да је пут пројектован, изграђен и одржаван 

у складу са прописима безбедности у саобраћају, тако да корисници пута никада не би ни требало 

да сумњају у то да ли је сигнализација постављена исправно. 

У случају лоше постављене сигнализације или лошег одржавања (знак заклоњен нараслом 

вегетацијом), у случају настанка СН, одоговорност сноси одговорно лице и организација задужена 

за постављање и одржавање саобраћајне сигнализације. 

Поновићу укратко нешто што сам раније износио а тиче се ове тематике: по закону, у 

случају несагласности - вертикална сигнализација има предност у односу на хоризонталну, а 

светлосна у односу на осталу. Претицање спорих возила (бицикала, мопеда, радних машина, 

трактора) је дозвољено преко пуне линије, али није дозвољено претцање спорих камиона! 

За посматрање утицаја сигнализације на СН која се догодила, није довољно посматрати 

сигнализацију само у уској зони незгоде, него је потребно сагледати саобраћајну сигнализацију на 

ширем подручју. 

Важење саобраћајног знака престаје са наилажењем на било које укрштање са споредним 

путем. 

 

 

Опасна ситуација од приоритетне раскрснице 

 

Раскрснице могу бити са првенством пролаза и без првенства пролаза. Велика већина 

раскрсница је обележена саобраћајном сигнализацијом тако да се зна ко има првенство пролаза. 

Такође, на укрштању локланог асфалтираног пута са земљаним, даје се предност асфалтираном 

путу. Проблем може бити само у великим градовима где није обележено знаком стоп или троуглом 

укрштање физички ужег  пута са ширим (укључење са паркинга у улицу), где је „очигледно“ да 

шири пут има предност, али пред законом би у том случају важило правило десне стране, у случају 

да онај ко пресуђује не жели мало шире да сагледа проблем. 

Статистике показују да око 70% СН на раскрсницима изазивају возачи из улица које немају 

приоритет проласка кроз раскрсницу.  

Да би се возачи безбедно укључили на главни правац, потребно је да процене брзине кретања 

возила на главном правцу. Узроци њиховог пропуст могу бити: 

• Субјективни (незнање, непажња, алкохолисано стање) 

• Објективни (недовољна прегледност, лоше организована раскрсница, погрешно паркирана 

возила, грешке других учесника у саобраћају) 

Карактеристике кретања возила на приоритетним раскрсницама: 

• На отвореном путу, ограничена брзина кретања у зони раскрснице је често нижа него на 

остатку пута (60км/ч, уместо 80км/ч) 



• Убрзање возила која се укључују са споредног пута условљено је карактеристиком самог 

аутомобила (снагом мотора и да ли има систем против проклизавања ASR), начином 

вожње, као и квалитетом подлоге (клизава подлога, подлога са доста ризле, или офарбана 

подлога по мокром коловозу (пешачки прелаз, зауставна линија). 

• Време слеђења возила приликом стартовања – време потребно другом возилу по реду да 

стане на линију прегледности након што се прво возило укључило у саобраћај главног пута. 

Време зависи од способности возача, као и од прегледности и конструкције саме 

раскрснице. 

• Критични интервал слеђења возила који је важан за прорачун капацитета прилаза и 

споредних маневара. Подаци о овоме се налазе у табелама. 

Одређивање одговорног за ОС код раскрснице је предмет сложеног прорачуна. У прорачуну се 

одређује заправо да ли је возило које се кретало главним путем својом брзином изазвало ОС. 

Возач споредног пута очекује да се возач на главном путу креће проприсаном или незнатно већом 

брзином, тако да је битно израчунати да ли је возило са споредног пута започело кретање у 

тренутку када се возило на главном путу налазило на безбедној удаљености (под условом да се 

кретало безбедном брзином). 

 

Опасна ситуација од пољопривредне машине 

 

Карактеристике пољопривредне машине у односу на остала возила на путу су мала брзина 

кретања, необчан облик и неретко велики габарити. Такође се томе може придодати нестручност и 

несавесност руковаоца машине који се оправдано сматра мање угроженим на путу због масе 

машине којом управља. У нашим условима се често придодаје елемент неисправних или слабих 

светала, као и изразито блатњав траг које машине остављају за собом након укључења на главни 

пут, што значајно смањује могућност квалитетног кочења возилу које се приближава од позади и 

ствара додатну ОС саму по себи, јер нико не очекује блато на сред пута. 

Из свих ових разлога по закону о безбедности саобраћаја на путевима је уведена обавеза 

коришћења жутог ротационог светла у било које доба дана.  

У случају да су габарити машине толики да прелазе 2,5 метара, тј. улазе у суседну траку, 

неопходно је да машина буде обезбеђена (праћена) посебним возилима са жутим ротационим 

светлима. Ово често може бити проблем у сеоским срединама где ће се машина кретати главним 

путем пар стотина метара или пар километара, па несавесни руковаоци на себе преузимају 

одговорност да се тих пар минута превезу без законом прописане пратње. 

 

Опасна ситуација од непокретних препрека на путу 

 

Препреке на путу могу бити различитих габарита и различитог састава – компактности и 

тежине. Последица су одрона, терета који је испао са возила, саобраћајне незгоде која се 

догодила и сл.  



Разликујемо ситуацију када возач има разлога да очекује да може да налети на препреку 

(опасна ситуација настаје у тренутку приближавања возила на удаљеност са које се не може 

зауставити пре удара у препреку), и ситуацију када возач није имао разлога да очекује препреку на 

путу (тада настаје опасност у тренутку када је возач видео препреку). То значи уколико очекујемо 

препреку на путу, морамо да унапред возимо прилагођеном брзином, мањом о уобичајене за такву 

врсту деонице пута.  

То би практично значило да уколико возимо планинским путем где имамо знак који 

упозорава на могући одрон, а атмосферске прилике су такве да су у току обилне падавине, морамо 

возити јако споро како бисмо уочили на време стене на путу. Искрен да будем, саветовао бих да се 

по оваквим условима и не вози док киша не стане јер стене могу бити те величине, нарочито при 

летњем обилном пљуску, да могу да затрпају возило. 

Законска обавеза јесте да се препреке уклоне са пута, али уколико видите нешто великих 

габарита, не би требало да се задржавате и доводите себе у опасност, али можете у време 

модерних технологија једноставно да упозорите надлежне за одржавање поменуте деонице на 

постојање препреке, тако да ће је надлежни уклонити. 

 

Са овим се завршава градиво предвиђено за колоквијум, све што буде било у 

накнадним лекцијама је градиво за испит. 

 

 

 


