
Саобраћајна сигнализација; изглед и правила поступања 

 

Правила понашања у саобраћају су регулисана законом и важе за све учеснике у саобраћају. 

Основни појмови у друмском саобраћају: 

       1.КОЛОВОЗ: Део пута намењен првенствено за кретање возила. 

2.КОЛОВОЗНА ТРАКА: Део пута намењен за кретање возила у једном смеру. (Шта је правац а шта смер?) 

3.САОБРАЋАЈНА ТРАКА: Уздужни део коловозне траке, намењен за кретање једне колоне возила. 

 

 

4.ПЕШАЧКО ОСТРВО: обележени или уздигнути      

део коловоза намењен пешацима ради привременог 

заустављања приликом преласка коловоза или 

изласка/уласка у возила јавног превоза. 

 

5.ПЕШАЧКИ ПРЕЛАЗ: означени део коловоза 

намењен за прелазак пешака преко коловоза. 

 

6. ТРОТОАР: Посебан део пута поред коловоза , 

намењен за кретање пешака. 

 

 БИЦИКЛИСТИЧКА 

ТРАКА: саобраћајна 

трака намењена 

искључиво за 

кретање бицикала, 

мопеда и лаких 

трицикала. 

 

БИЦИКЛИСТИЧКА СТАЗА: пут намењен  

искључиво за кретање бицикала. 

 

 

 



САОБРАЋАЈНИ ЗНАКОВИ     

Саобраћајни знакови спадају у вертикалну сигнализацију, они се постављају са десне стране поред 

коловоза у смеру кретања возила.  Учесници у саобраћају су дужни да поштују забране, ограничења и 

обавезе које прописују саобрачајни  знакови. 

Саобраћајне знакове делимо на: 

 знакове опасности, 

 знакове изричитих наредби, 

 знакове обавештења. 

ЗНАКОВИ ОПАСНОСТИ служе да учеснике у саобраћају упозоре на опасности и природу те опасности. 

Они су троугаоног облика са врхом окренутим на горе. Имају црвени руб и на белој подлози 

одговарајући симбол црне боје. Неки од знакова су: деца на путу, бициклисти на путу, близина 

пешачког прелаза, укрштање са пругом, опасност на путу... 

 

ЗНАКОВИ ИЗРИЧИТИХ НАРЕДБИ  учесницима у саобраћају саопштавају забране, ограничења, обавезе.  

Знакови забране и ограничења су округлог облика са црвеним рубом и на белој подлози имају 

симбол који даје информацију о врсти забране или ограничења. Неки од знакова су: забрана 

саобраћаја у оба смера, забрана саобраћаја у једном смеру, забрана саобраћаја за бициклисте, 

забрана саобраћаја за пешаке, ограничење брзине, опасност на путу... 

Постоје и изузетци као што је знак „обавезно заустављање“ (стоп) који је осмоугаони и знак „уступање 

првенства пролаза“  који има облик обрнутог троугла. (погледај у уџбенику !) 

Знакови обавезе  су округлог  облика и на плавој  подлози имају одговарајући симбол беле боје :  

бициклистичка стаза, пешачка стаза, обавезан смер… 

 

ЗНАКОВИ ОБАВЕШТЕЊА су  углавном  квадратног или правоугаоног облика, најчешће плаве подлоге. 

Пружају учесницима у саобраћају потребна обавештења о томе у које место (насеље) улазе, удаљеност 

до неког места, обавештења о престројавању (промена саобраћајне траке), скретању...Неки од њих су : 

пут са првенством пролаза, наилазак на пешачки прелаз, наилазак на бициклистичку стазу, зона 

школе.. 

 ЗАДАТАК: Добро прочитај садржај лекције и најважније запиши у свеску. Научи да разликујеш 

коловозну траку од саобраћајне траке, као и да знаш шта су и чему служе остале површине које се 

користе у саобраћају а поменуте су на почетку лекције. 

Запамти које три групе саобраћајних знакова постоје, чему служе и каквог су облика и боје. Нацртај  

саобраћајне  знакове,  користећи прибор за цртање (лењир, шестар...) и дрвене бојице,и напиши 

њихове називе 

        

Погледај ТВ час у коме је обрађена саобраћајна сигнализација. 


