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1. БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА, ОДНОС 

ПРЕМА ПЕШАЦИМА 

 

ЦИЉ ЧАСА 

Циљ овог часа је унапређење знања о угрожености пешака у саобраћају и 

околностима под којима страдају пешаци у саобраћају. 

 

ЗАДАЦИ ЧАСА 

На крају овог часа полазници ће моћи да: 

(1) Објасне у којој мери су пешаци угрожени у саобраћају, 

(2) Објасне временску расподелу страдања пешака у саобраћају, 

(3) Објасне типичне ситуације страдања пешака у саобраћају и 

(4) Објасне пропусте који доводе до настанка саобраћајних незгода са 

пешацима. 
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1.1 УВОД 

На територији Републике Србије у периоду од 2012. до 2016. године  

евидентирано је скоро 200 хиљада саобраћајних незгода. Саобраћајне незгоде са 

пешацима чине преко 7% свих саобраћајних незгода, што износи око 14.000 

саобраћајних незгода (Табела 1). 
 

Табела 1. Саобраћајне незгоде у Републици Србији (2012- 2016) 
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Година 
СН са 

погинулим 

СН са 

повређеним 

СН са 

настрадалим 

СН са мат. 

штетом 

Укупан број 

СН 

2012 144 2.644 2.788 29 2.817 

2013 164 2.657 2.821 37 2.858 

2014 121 2.583 2.704 39 2.743 

2015 140 2.662 2.802 51 2.851 

2016 155 2.542 2.697 23 2.720 

Укупно СН са 

пешацима 
724 13.088 13.812 179 13.989 

О
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е
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2012 475 10.098 10.573 24.224 34.797 

2013 430 10.275 10.705 23.599 34.304 

2014 355 9.985 10.340 21.930 32.270 

2015 392 10.559 10.951 20.486 31.437 

2016 409 11.114 11.523 21.562 33.085 

Укупно остале СН 2.061 52.031 54.092 111.801 165.893 

УКУПНО 2.785 65.119 67.904 111.980 179.882 

 

 

Слика 1. Процентуално учешће незгода са пешацима, у односу на укупан број незгода, у 

зависности од последица незгоде (Србија, 2012-2016) 
 

Међутим, преко трећине саобраћајних незгода са погинулим (од 30,3% до 38,1%) 

чине незгоде са погинулим пешацима. Нешто повољнија ситуација је када се 

говори о саобраћајним незгодама са повређеним лицима. 
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Број саобраћајних незгода са пешацима је опадао у посматраном периоду 

(Слика 2)., као и број саобраћајних незгода са повређеним пешацима. Број 

саобраћајних незгода са погинулим пешацима је осциловао. 

 

Слика 2. Промена броја саобраћајних незгода са пешацима (Базна година 2012.) 

Овом анализом нису обухваћене саобраћајне незгоде са мањом материјалном 

штетом код којих су се учесници споразумевали о накнади штете, или су 

попуњавали Европски извештај о саобраћајној незгоди.  

Дакле, у посматраном петогодишњем периоду свака трећа саобраћајна 

незгода са погинулим, свака четврта саобраћајна незгода са повређеним и 

свака тринаеста евидентирана незгода је била незгода са пешаком. 

 

 

Слика 3. Процентуално учешће пешака, у односу на укупан број настрадалих, у зависности од 

последица (2012-2016) 

У периоду од 2012. до 2016. године  на територији Републике Србије погинуло је 

око 3.100 људи од чега је преко 730 њих било у својству пешака. Дакле, пешаци 

су чинили око 24% свих погинулих у саобраћајним незгодама. Удео пешака у 

погинулим, повређеним и настрадалим лицима није значајно осцилирао у 

посматраном петогодишњем периоду (Слика 3). 

Сваки четврти погинули и сваки седми повређени учесник у саобраћајним 

незгодама били су пешаци. 
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Табела 2. Настрадала лица у саобраћајним незгодама у Републици Србији (2012 - 2016) 

П
е
ш

а
ц

и
 

Година Погинули 

Тешко 

телесно 

повређени 

Лако телесно 

повређени 
Повређени Настрадали 

2012 146 749 1.919 2.770 2948 

2013 166 753 1.935 2.688 2814 

2014 122 776 1.858 2.634 2854 

2015 156 782 1.939 2.721 2877 

2016 142 771 2.150 2.921 3063 

Укупно  пешака 732 3.831 9.801 13.734 14556 

О
с
та

л
и

 

2012 542 2.795 12.972 15.767 16309 

2013 484 2.669 13.118 15.787 16271 

2014 414 2.499 12.862 15.361 15775 

2015 442 2.664 13.957 16.621 17063 

2016 469 2.573 15.198 17.771 18240 

Укупно остали 2.351 13.200 68.107 81.307 83658 

УКУПНО 3.083 17.031 77.908 95.041 98214 
 

 
 

Слика 4. Удео настрадалих пешака према 

полу у укупном броју настрадалих пешака 

Слика 5. Удео погинулих пешака према полу у 

укупном броју настрадалих пешака 

Међу настрадалим пешацима има нешто више жена (54%), него мушкараца 

(46%). (Слика 4).  

Међутим, ако се анализира полна структура настрадалих пешака према тежини 

последица, уочава се (Слика 5) да је знатно већи број погинулих пешака мушког 

пола у односу на пешаке женског пола (64%). Велики удео мушкараца међу 

погинулим пешацима може се објаснити већом склоношћу ка ризицима од 

стране мушкараца, потцењивањем опасности у саобраћају и сл.  

  

Слика 6. Број погинулих, тешко и лако телесно повређених пешака (2012-2016) 
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Број настрадалих (погинули, тешко и лакше повређени) пашака је осциловао, у 

посматраном периоду (Слика 6).  

 
Слика 7. Број погинулих, тешко и лако телесно повређених пешака по месецима  

(2012-2016) 

Исти тренд прате и повреде пешака, независно да ли су оне тешке или лаке 

(Слика 7). Када се узму у обзир смртност и повреде пешака може се закључити 

да су најризичнији месеци у години октобар, новембар и децембар. Највише 

погинулих пешака забележено је у месецу новембру, док највише пешака бива 

повређено у месецу октобру. 

 

Слика 8. Број погинулих, тешко и лако телесно повређених пешака по данима (2012-2016) 

Најризичнији дани за пешаке су четвртак и петак (Слика 8).  

Смртно страдање пешака изражено је у јануару и последња четири месеца у 

години.  
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Посебно ризичан дан за пешаке је петак када је евидентирано највише 

погинулих пешака и највише пешака са лакшим телесним повредама. Највише 

тешко повређених пешака било је у понедељак. 

 

Слика 9. Број погинулих, тешко и лако телесно повређених пешака по  

часовима (2012-2016) 
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Највише пешака гине у периоду од 17 до 21 час (Слика 9). Када се говори о 

повредама уочавају се два ризична периода када су пешаци посебно угрожени. 

Први период је од 11 до 14 часова, када је забележен повећан број лако и тешко 

телесно повређених пешака. Други карактеристичан период је од 17 до 19 

часова, када је такође забележен повећан број повређених пешака.  
 

Први сумрак и вечерњи сати, за пешаке су најкритичнији период у току дана (од 

17 до 22 сата). 

 

Слика 10. Број погинулих, тешко и лако телесно повређених пешака по 

старости (2012-2016) 

Када се говори о угрожености пешака према старости, може се уочити да су 

најугроженији пешаци старости преко 65 година и деца до 14 година 

старости (Слика 10). 

Старији пешаци знатно чешће гину, а деца су чешће повређивана у 

саобраћајним незгодама. Када се посматрају повређени у саобраћајним 

незгодама карактеристично је то да поред старијих особа и особе до 25 година 

имају веома висок ниво угрожености као пешаци у саобраћају. Оно што је 

посебно забрињавајуће је чињеница да деца од 14 година имају највећи удео 

код лако телесно повређених пешака. 
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1.2 ТИПИЧНЕ СИТУАЦИЈЕ СТРАДАЊА ПЕШАКА У САОБРАЋАЈНИМ 

НЕЗГОДАМА 

1.2.1 Структура незгода према најважнијим обележјима 

Претходно спроведене анализе и резултати нису довољни за дефинисање 

кључних проблема, нити за дефинисање мера за смањивање ризика страдања 

пешака у саобраћају. Детаљна анализа страдања пешака у саобраћају указује на 

специфичне типове настанка саобраћајних незгода, а посматрано у односу на 

начин кретања пешака, смер наиласка ка возилу, ометање прегледности и сл. 

Структура незгода према начину кретања пешака 

 

У свакој четвртој незгоди са пешаком 

(25,1%) пешак је трчао!  

Код обарања деце пешака овај 

проценат је знатно већи (63,5% деце је 

трчало!!). 

Структура незгода према томе са које стране је долазио пешак 

 

Највећи број оборених пешака (57,9%) 

долазио је возилу са десне стране. 

Код деце је овај проценат нешто мањи 

(53,8%), што се тумачи знатно већим 

процентом претрчавања. 

Структура незгода према месту обарања пешака 

 

Највећи број незгода догодио се ван 

обележеног пешачког прелаза (68,7%). 

Код деце је овај проценат још већи 

(око 80%). 

Структура незгода према томе да ли је прегледност била ограничена 

 

Мали проценат обарања пешака 

(8,3%) се догађа на местима где је 

прегледност била ометана. 

Међутим, деца су чешће  била 

оборена на местима са ограниченом 

прегледношћу (25,2%). 
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1.2.2 Најчешћи типови незгода обарање пешака 

Пешаци најчешће страдају прелазећи коловоз ван обележеног пешачког прелаза, 
тако што се крећу ходом (не трче) и долазе са десне стране. Мада прегледност није 
ограничена, возачи не очекују ступање пешака на коловоз (неопходна едукација 
пешака). С обзиром да пешак прелази кратак пут до места конфликта са возилом, 
возач нема времена да реагује у циљу избегавања незгоде. 

1. Типична ситуација –  

Обарање ван означеног пешачког 

прелаза пешака који је ходом долазио 

возилу са десне стране – неометана 

прегледност, која се јавља у 24,1 % 

случајева. 
 

 

Лиценцирани кадар би требало да кандидатима за возаче указује на овај тип 

незгоде, односно да развија вештину праћења и предвиђања кретања пешака, да 

му у конкретним ситуацијама објашњава зашто је важно смањивање брзине 

кретања у ситуацијама када се пешаци крећу поред коловоза и значај 

концентрације пажње на пешаке и опрезног кретања у овим ситуацијама. 

Требало би, у реалним ситуацијама, објаснити кандидатима за возаче како се 

процењује да ли је пешак неопрезан, како се упозорава неопрезан пешак, 

дужности возача да избегава саобраћајне незгоде чак и кад пешаци створе 

опасност итд. 

 

2. Типична ситуација –  

Обарање ван означеног пешачког 

прелаза пешака који је ходом долазио 

возилу са леве стране – неометана 

прегледност која се јавља у  21,7 % 

 

Свака пета незгода обарање пешака догађа се тако што пешак, ван обележеног 

пешачког прелаза долази ходом, са леве стране возилу. Уколико би правилно и 

благовремено ценили опасност, возачи би већину ових незгода могли да 

избегну, без обзира на пропуст пешака.  

Лиценцирани кадар би требало да кандидатима за возаче, у реалним 

саобраћајним ситуацијама, указује на значај да прате и процењују кретање 

пешака који су ступили на коловоз са леве стране, да одмах после ступања 

пешака на коловоз смањују брзину (а посебно ако су пре тога возили већом 

брзином од ограничене!), да их упозоравају (сиреном, светлима), а по потреби и 

да предузимају друге мере, укључујући и форсирано кочење, ако пешак не 

реагује, настави кретање и ступи на коловозну/саобраћајну траку којом се креће 
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возач. На овај начин би требало развијати вештину праћења и предвиђања 

кретања пешака, унапређивати свест о значају концентрације пажње на пешаке 

и смањивања брзине кретања, односно форсираног кочења у опасним 

ситуацијама, без обзира на пропусте пешака.  Требало би, у реалним 

ситуацијама, објаснити кандидатима за возаче како се процењује да ли пешак 

показује намеру да настави кретање преко коловоза, како се процењује да ли је 

пешак неопрезан, како се упозорава пешак итд. 
 

3. Типична ситуација –  

Обарање на означеном пешачком 

прелазу пешака који је ходом долазио 

возилу са десне стране - неометана 

прегледност (15,3 % случајева) 

 

У овим случајевима, релативно често заступљеним, евидентан је пропуст возача 

који је дужан да на обележеном пешачком прелазу пропусти све пешаке који 

прелазе коловоз, али и да поведе рачуна о ''неодлучним пешацима'' односно да 

правилно процењује намеру пешака да ступи на коловоз. Треба истаћи да је 

возач дужан да прилагоди брзину кретања и пропусти пешаке који су ступили, 

ступају или показују намеру да ступе на коловоз. Зато су возачи одговорни за 

већину оваквих незгода. 

Лиценцирани кадар би требало да кандидатима за возаче, у реалним 

саобраћајним ситуацијама, објашњава и са њима увежбава шта значи да буду 

пажљиви када се приближавају обележаним пешачким прелазима и како да 

прилагоде брзину и начин кретања. Сваку прилику би требало користити да се 

са кандидатима разговара о томе шта могу и треба да очекују, а посебно када 

уоче децу и неодлучне и неопрезне пешаке у близини обележеног пешачког 

прелаза. У саобраћајним ситуацијама би требало разјаснити и учврстити навику 

правилне процене намере пешака да ступи на коловоз, у духу ЗоБС. Код сваког 

обележеног пешачког прелаза би требало разговарати о томе шта је правилно 

прилагођавање брзине и начина кретања возила, за конкретну ситуацију. 
 

4. Типична ситуација –  

Обарање ван означеног пешачког 

прелаза пешака који трчи и долази 

возилу са десне стране - неометана 

прегледност (10,4 % случајева)  
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У оваквим ситуацијама, пешак је, трчећи ван обележеног пешачког прелаза, 

створио опасност на путу. Међутим, возачи су дужни да предузимају мере у 

циљу избегавања незгоде, а посебно ако је уочили да је пешак неопрезан (нпр. 

дете које неопрезно трчи према коловозу). 

Лиценцирани кадар би требало да кандидатима за возаче, у реалним 

саобраћајним ситуацијама, објашњава како се прати понашање пешака који се 

крећу поред коловоза, како се препознају неопрезни пешаци (неопрезна деца, 

пијани пешаци, пешаци који трче - нпр аутобус, пешаци који праве друге грешке 

итд.), како се пешаци опомињу, како се прилагођава брзина и начин кретања 

возила, односно у којим случајевима је возач дужан да реагује форсираним 

кочењем. 
 

 5. Типична ситуација –  

Обарање на означеном пешачком 

прелазу пешака који је ходом долазио 

возилу са леве стране - неометана 

прегледност (9,9 % случајева) 
 

У незгодама овог типа, најчешће су возачи одговорни за незгоду! Наиме, возачи 

су имали довољно времена да реагују и имали су могућност да пропусте пешака 

који долази са леве стране . То не значи да су возачи дужни да се зауставе у свим 

случајевима када пешак прелази коловоз са леве стране. Међутим, дужни су да 

пропусте пешаке, тј. да прилагоде своју брзину и начин кретања тако да не 

ометају кретање пешака. 

Лиценцирани кадар би требало да кандидатима за возаче, у реалним 

саобраћајним ситуацијама, објашњава и са њима увежбава да уочавају пешаке 

који долазе са леве стране, на обележеном пешачком прелазу, да правилно 

процењују њихов начин кретања, да правилно и благовремено (не нагло!) 

смањују брзину возила и да увек пропусте ове пешаке, тј. да не ометају њихово 

кретање. Кандидатима треба објаснити и, на конкретним примерима, показати 

да ови пешаци, понекад, мењају начин кретања у току преласка коловоза (нпр. 

убрзавају), а посебно ако им долазе возила из супротног смера. 
 

6. Типична ситуација –  

Обарање ван означеног пешачког 

прелаза пешака који трчи и долази возилу 

са леве стране - неометана прегледност  

(6,4 %  случајева)) 
 

Мада је, у овој ситуацији, пешак створио опасност на путу, јер трчи преко 

коловоза, ван обележеног пешачког прелаза, возач је често имао могућност и 

био дужан да избегне незгоду. 
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Лиценцирани кадар би требало да кандидатима за возаче, у реалним 

саобраћајним ситуацијама, објашњава и са њима увежбава да уочавају 

неопрезне пешаке који долазе са леве стране, ван обележеног пешачког 

прелаза, да правилно процењују њихов начин кретања, да правилно упозоре 

пешаке, односно да, у опасним ситуацијама форсирано коче и избегавају 

опасност! Кандидатима треба објаснити и на конкретним примерима показати да 

ови пешаци, понекад, мењају начин кретања у току преласка коловоза (нпр. 

убрзавају), а посебно ако им долазе возила из супротног смера. Треба указивати 

на то да ови пешаци, по правилу, обраћају пажњу само на возила која долазе из 

супротног смера. Коначно, треба у објаснити и у саобраћају показати да, у неким 

ситуацијама, возач може да предвиди неправилно кретање неопрезних пешака 

и да реагује чак и пре него што они ступе на коловоз! 
 

7. Типична ситуација –  

Обарање на означеном пешачком 

прелазу пешака који трчи и долази 

возилу са десне стране - неометана 

прегледност (3,4 % случајева) 
 

Пешак, у овој ситуацији, иде преко обележеног пешачког прелаза, али трчи и 

тако ствара опасност у саобраћају. Наиме, пешак је, пре започињања преласка 

коловоза, био дужан да се увери да прелазак коловоза може безбедно отпочети 

и завршити. Возачи, обично немају техничке могућности да се зауставе и избегну 

ове незгоде. 

Лиценцирани кадар би требало да кандидатима за возаче, у реалним 

саобраћајним ситуацијама, објашњава и са њима увежбава да уочавају 

неопрезне пешаке који долазе са десне стране, на обележеном пешачком 

прелазу, да правилно процењују њихов начин кретања, да одмах упозоре 

пешаке, односно да, у опасним ситуацијама форсирано коче и избегавају 

опасност! 

 

8. Типична ситуација –  

Обарање на означеном пешачком 

прелазу пешака који трчи и долази 

возилу са леве стране - неометана 

прегледност (1,1 % случајева) 
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9. Типична ситуација –  

Обарање ван означеног пешачког 

прелаза пешака који је ходом долазио 

возилу са десне стране -  испред 

аутобуса (1,1 % случајева) 

 

10. Типична ситуација –  

Обарање ван означеног пешачког 

прелаза пешака који трчи и долази 

возилу са десне стране - иза паркираног 

возила (1,1 % случајева) 
 

 11. Типична ситуација –  

Обарање ван означеног пешачког 

прелаза пешака који трчи и долази 

возилу са десне стране - испред аутобуса 

(1,1 % случајева) 
 

Претходна три типа ситуација у којима је долазило до страдања пешака одликује 

ометање прегледности возача, било да се ради о заустављеним возилима, 

аутобусима у станици, паркираним аутомобилима и сл. Возачи у таквим 

ситуацијама немају могућност благовременог уочавања пешака, посебно када је 

реч о деци и нижим пешацима. У сва три случаја пешак је долазио возилу са 

десне стране, па возачи нису имали довољно времена за избегавање незгоде.  

Лиценцирани кадар би требало да кандидатима за возаче, у реалним 

саобраћајним ситуацијама, показује оваква места, да објашњава и са њима 

увежбава процењивање и предвиђање кретања пешака иза препреке. Ово се 

посебно односи на зоне школе, пијаце, аутобуских стајалишта и зоне у близини 

других објеката атракције, где су присутни пешаци 

1.3 ВИДЉИВОСТ ПЕШАКА У НОЋНИМ УСЛОВИМА 

Значајан број саобраћајних незгода са пешацима се догађа у ноћним условима, у 

ситуацијама када коловоз није осветљен. Иако фарови возила у снопу кратких 

светала осветљавају коловоз у дужини од 40 до 80 метара, то не представља 

даљину на којој је могуће уочити пешака. Наиме, експериментална истраживања 

показују да ће пешак бити уочен када је осветљена приближно трећина висине 

пешака.  

У ноћним условима, без месечине и магле и без заслепљивања фаровима возила 

из супротног смера: 

 Пешак у тамној одећи уочава се са удаљености од 26 m на сувом коловозу; 
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 Пешак у сивој одећи уочава се са удаљености од 31 m на сувом коловозу; 

 Пешак у светлој одећи уочава се са удаљености од 38 m на сувом 

коловозу; 

 Пешак у тамној одећи када је коловоз мокар уочава се на 19 m. 

Претходно дате вредности бивају још мање, ако се ради о тренуцима 

непосредно пре мимоилажење са возилом из супротног смера. Наиме, тада је 

могуће да возач уочи пешака тек након мимоилажења са возилом из супротног 

смера, а са растојања које је понекад краће од времена реаговања. Имајући 

претходно у виду, возачи морају бити свесни да су могућности за избегавање 

пешака у ноћним условима далеко мање. С обзиром на претходно, препоручује 

се да у ситуацијама непосредно пред мимоилажење са возилом из супротног 

смера, возач смањи брзину, односно премести ногу на педалу кочнице без 

притискања, а након мимоилажења врати ногу на педалу акцелератора и 

настави вожњу. На тај начин се битно смањује пут реаговања у случају потребе 

интензивног кочења. 

Лиценцирани кадар би требало да кандидатима за возаче, приликом ноћне 

вожње, објашњава на ком растојању се могу уочити пешаци у различитим 

саобраћајним ситуацијама и у различитим временским условима. Посебно би 

требало указивати на слабије могућности уочавања пешака са тамном одећом, у 

ноћним условима, приликом падања кише или снега, приликом мимоилажења 

са другим возилима итд. Коначно, инструктор би требало да подучава кандидате 

за возаче како да прилагоде брзину кретања конкретним условима, да укаже на 

места повећане опасности, на начине раног уочавања пешака (повременим 

укључивањем дугих светала), на начине правилног реаговања у случају појаве 

пешака на коловозу, да објасне како се смањују ризици обарања пешака 

приликом миимоилажења итд. 

1.4 МОГУЋИ ПРОПУСТИ ВОЗАЧА И ПЕШАКА У ОПАСНИМ 

СИТУАЦИЈАМА 

Дефинисање пропуста возача и пешака у типичним саобраћајним ситуацијама 

доприноси схватању проблема и ширењу свести, па се негативна понашања 

возача могу кориговати, а негативна понашања пешака евентуално неутралисати 

благовременим реаговањем од стране возача. 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 11. Прелазак пешака у близини пешачког прелаза 
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У ситуацији приказаној на слици 11 пешак започиње прелазак коловоза у 

близини пешачког прелаза, а испред наилазећег аутомобила. Наиме, пешаци 

често сматрају да постоји нека „зона пешачког прелаза“ и да је правилно да 

коловоз прелазе у близини пешачког прелаза. Са друге стране, возач који уочи 

обележени пешачки прелаз нема разлога да очекује прелазак пешака ван 

пешачког прелаза, а тиме ни пре, ни после пешачког прелаза. Оваквим 

поступком пешака долази до стварање опасне ситуације услед непрописног и 

неочекиваног преласка ван пешачког прелаза ;  

Сви пропусти учесника незгоде се могу класификовати у три групе: 

 пропусти који су у вези са стварањем опасности,  

 пропусти који су у вези са могућношћу избегавања незгоде и  

 пропусти који су у вези  са тежином последица саобраћајне незгоде. 

ПЕШАК је, у оваквим ситуацијама, створио опасну ситуацију тако што је: 

 непрописно и неочекивано прелазио коловоз ван пешачког прелаза; 

 ступио на коловоз, а да се није уверио да прелазак коловоза може 

безбедно отпочети и завршити; 

 погрешно проценио растојање и брзину наилазећег возила; 

 направио грешку у комуникацији са возачем (пешак очекује да га возач 

пропусти, а возач очекује да пешак пропусти возило, јер пешак има намеру 

да коловоз пређе ван пешачког прелаза); 

 . . .  

ПЕШАК је, у оваквим ситуацијама, имао могућност да избегне незгоду тако 

што је могао да одустане од преласка колвоза, да коловоз пређе преко 

обележеног пешачког прелаза, односно да одложи прелазак коловоза и 

пропусти возило. 

Иако су у претходно описаној ситуацији доминатни пропусти пешака, могуће је и 

да на страни ВОЗАЧА постоје пропусти везани за могућност избегавања незгоде. 

Наиме, возач  је био дужан да избегава опасност! Ако се докаже да је возач 

могао да избегне незгоду, уколико би реаговао у тренутку стварања опасне 

ситуације, уколико би кочио исправним системом за кочење, уколико би возио 

прописном брзином и на прописан начин, онда би ови пропусти (прекорачење 

брзине, неисправност система за кочење, неблаговремено, односно 

неодговарајуће реаговање), могли бити у вези са могућношћу избегавања 

незгоде. Сви ови пропусти, а посебно пропусти у вези брзине кретања, могу 

бити у вези и са тежином последица незгоде. 
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Слика 12. Прелазак пешака у близини пешачке пасареле 

Када пешак врши прелазак коловоза у близини пешачке пасареле, а испред 

наилазећег аутомобила (Слика 12), ствара се изузетно опасна ситуација. Наиме, 

пасареле се постављају на местима где су интензивни токови моторних возила и 

где се возила крећу брзо, како би се омогућило пешацима да безбедно пређу 

коловоз, без ометања возила. Преласком преко коловоза у близини пасареле 

ствара се изненадна и неочекивана препрека на путањи возила, јер возачи у 

близини пасареле немају разлога да очекују прелазак пешака. Пропусти везани 

за понашање ПЕШАКА могу бити: 

 Стварање опасне ситуације услед непрописног и неочекиваног преласка 

коловоза; 

 Стварање опасне ситуације услед неуверавања да се такав – непрописан 

прелазак коловоза може безбедно отпочети и завршити; 

 Стварање опасне ситуације услед погрешне процене растојања наилазећег 

возила; 

 Стварање опасне ситуације услед грешке у комуникацији са возачем 

(пешак очекује да га возач пропусти, а возач не очекује да ће пешак 

започети прелазак коловоза у близини пасареле); 

 . . .  

На страни пешака стоје и пропусти који су у вези са могућношћу избегавања ове 

незгоде: могао је да коловоз пређе преко пасареле, да одложи или одустане од 

преласка коловоза.  

Без обзира на наведене пропусте пешака, ВОЗАЧИ су дужни да избегавају 

опасности на путу, па на страни возача могу стајати пропусти у вези са 

могућношћу избегавања незгоде и у вези са тежином незгоде: 

 није упозорио пешака,  

 кретао се брзином већом од прописане,  

 није реаговао кочењем, одмах након стварања опасности,  

 кочио је мањим успорењем од прописаног итд.  

 
 



Семинар унапређења знања за лиценциране кадрове 

19 

 

 

Слика 13. Кретање пешака ван насеља у ноћним условима 
 

У ситуацијама када се пешак у ноћним условима креће коловозом на путу који се 

пружа ван насеља (Слика 13), могуће је стварање опасне ситуације која може 

проузроковати незгоду услед више утицајних фактора. Пешаци који су најчешће 

у тамној одећи, нису свесни да су у ноћним условима тешко уочљиви. У ноћним 

условима, пешацима који се правилно крећу дуж коловоза, много је лакше да 

уоче возило са укљученим светлима, него што возач може да уочи пешака. С 

обзиром на то, пропусти везани за понашање ПЕШАКА у овим околностима могу 

бити у вези са стварањем опасности, односно у вези са могућношћу избегавања 

незгоде, и то: 

 неправилно кретање пешака коловозом, уместо површинама поред пута 

које су погодне за кретање пешака,  

 неправилноо  кретање пешака десном страном коловоза, у ситуацијама 

кад нема других површина за кретање пешака (уместо да се креће левом 

страном коловоза); 

 неправилно кретање пешака, на растојању више од 1m од десне ивице 

коловоза (уместо што ближе ивици коловоза, а на највише 1m); 

 неправилно и непредвидиво скретање пешака улево (нпр. ради 

обилажења препреке на коловозу и сл.); 

 . . .  

 

Међутим, независно од пропуста пешака, на страни ВОЗАЧА, могу стајати 

пропусти везани за стварање опасности, могућност избегавања опасности и 

тежину последица саобраћајне незгоде: 

 неисправност фарова и других светлосно-сигналних уређаја,  

 вожња са кратким, уместо са дугим светлима,  

 вожња непрописном брзином,  

 неблаговремено реаговање – није реаговао у тренутку могућег уочавања 

пешака (непажња, умор, штетно дејство алкохола,. . .); 

 . . . 

 

 



Агенција за безбедност саобраћаја 

20 

 

1.5 ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 
 

У петогодишњем периоду (2012 - 2016) свака трећа саобраћајна незгода са 

погинулим, свака четврта саобраћајна незгода са повређеним и свака тринаеста 

евидентирана незгода је била незгода са пешаком. 

У периоду од 2012. до 2016. године на територији Републике Србије погинуло је 

око 3.100 људи од чега је преко 730 њих било у својству пешака. Резултати 

анализе показују да је сваки четврти погинули и сваки седми повређени у 

саобраћајној незгоди био пешак. 

На територији Републике Србије пешаци женског пола учествују у 54% случајева 

у саобраћајним незгодама, док пешаци мушког пола учествују у 46% случајева 

што указује да пешаци женског пола представљају ризичнију категорију са 

аспекта учешћа у саобраћајним незгодама. Иако пешаци женског пола 

представљају ризичнију категорију са аспекта учешћа у саобраћајним незгодама, 

посматрањем удела пешака према тежини последица, знатно је већи број 

погинулих пешака мушког пола у односу на пешаке женског пола.  

Смртно страдање пешака изражено је у јануару и последња четири месеца у 

години, а најризичнији месец у години је децембар. Највише погинулих 

пешака забележено је у месецу новембру. Најризичнији дани за пешаке су 

понедељак, четвртак и петак. Посебно ризичан дан за пешаке је петак када је 

евидентирано највише погинулих пешака. Највише пешака гине у периоду 

од 17 до 21 час. Када се у обзир узму и повреде, може се закључити да су 

пешаци најугроженији у периоду од 17 до 19 часова. 

Када се говори о угрожености пешака према старости најугроженији су 

пешаци старости преко 65 година, јер управо ова категорија пешака најчешће 

гине у саобраћајним незгодама. Када се посматрају повређени у саобраћајним 

незгодама поред старијих особа и особе до 25 година, као пешаци у 

саобраћају, имају веома висок ниво угрожености, а деца од 14 година 

имају највећи удео код лако телесно повређених пешака. 

Пешаци у 25% случајева страдања прелазе коловоз трчањем, а типично је да                  

у 58% случајева прелазе коловоз са десне стране. 

У 69% случајева страдања пешаци прелазе коловоз ван означеног пешачког 

прелаза, при чему је у свега 8% случајева постојала ометена прегледност од 

стране возача. 

У најзаступљенијим ситуацијама у којима страдају пешаци прелазак је ван 

пешачког прелаза, при чему су чешћи случајеви наиласка пешака са десне 

стране (24%), у односу на наилазак возилу са леве стране (22%).  

Иако фарови возила у снопу кратких светала осветљавају коловоз у дужини од 

40 до 80 метара, у ноћним условима, растојање са кога се могу уочити пешаци, 

може бити и знатно краће, у зависности од временских и саобраћајних услова.  
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У току теоријске обуке, лиценцирани кадрови подучавају кандидате за возаче у 

циљу стицања теоријског и практичног знања и јачања свести о безбедном 

учешћу у саобраћају. Кандидатима се, у учионици, објашњавају ризици учешћа 

пешака у саобраћају, типичне ситуације које доводе до страдања пешака у 

саобраћају, обавезе возача према пешацима итд., а кроз извођења практичних 

радњи реализује се: 

 понављања и појашњавања садржаја који су обрађивани у току теоријске 

наставе,  

 учвршћивања и проширивања знања неопходних за безбедну вожњу, 

 проверавање познавања и разумевања прописа и теоријских основа 

безбедне вожње,  

 ситуационо практично учење, у конкретним саобраћајним ситуацијама, 

 објашњавање појединачних ситуација, у реалном саобраћају,  

 увежбавање процењивања и предвиђања понашања пешака и других 

учесника у саобраћају,  

 увежбавање правилних и безбедних понашања у различитим 

саобраћајним ситуацијама 

 укорењивање правилних вештина и навика значајних за безедно учешће у 

саобраћају итд.  

Само квалитетан и стручно оспособљен лиценциран кадар, својим 

објашњењима и разговором са кандидатом, може омогућити пуно разумевање 

смисла прописа и других теоријских знања.  

Ситуационо учење, у реалним саобраћајним ситуацијама, је јединствена прилика 

да се кандидатима објасни однос према пешацима, да се са њима увежбава 

правилно осматрање, правилно процењивање, предвиђање и реаговање у 

конкретним ситуацијама. Познавање најчешћих типова саобраћајних незгода и 

добро разумевање пропуста који најчешће доводе до саобраћајних незгода 

треба да, код кандидата за возаче, унапреде знање, ставове, али и будуће 

понашање у саобраћају. 

Неопходно је интегрисано учење, тј. интеграција теорије и праксе која се 

остварује у току часова практичне вожње у саобраћају. Са друге стране, уместо 

појединачног учења тема које су на реду, неопходно је интегрисано и 

кумулативно учење свих садржаја у току часова вожње. Нпр. треба користити 

сваку прилику у саобраћају, да се објасни однос према пешацима, независно од 

тога која је тема на реду, да се разговара са кандидатом и проверава да ли је 

добро разумео суштину односа према пешацима.  

У току прктичне обуке вожње, требало би обезбедити да се сви кандидати 

упознају са што више различитих саобраћајних ситуација у којима треба да 

комуницирају са пешацима: пешаци на (ван) обележеном пешачком прелазу, 

који долазе са леве или десне стране, који трче или ходају, који су опрезни или 

неопрезни итд. За сваку од ових ситуација, би требало проверити да ли је 

кандидату јасна његова одговорност као возача, да ли разуме и да ли је стекао 
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вештину и навику правилног поступања. Посебну пажњу би требало посветити 

процењивању и предвиђању кретања пешака и других учесника у саобраћају, 

правилној комуникацији, односно правилном реаговању у различитим 

саобраћајним ситуацијама. 
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2. ПРОПИСИ КОЈИ РЕГУЛИШУ ОДНОС 

ВОЗАЧА ПРЕМА ПЕШАЦИМА 

 

ЦИЉ ЧАСА 

Циљ овог часа је унапређење знања о поступању возача у односу на пешаке у 

саобраћају на путу. 

 

ЗАДАЦИ ЧАСА 

На крају овог часа полазници ће моћи да: 

(1) Објасне прописно поступање возача приликом наиласка на пешака који 

се креће коловозом, 

(2) Објасне и наведу обавезе и поступање возача при наиласку на пешачки 

прелаз и 

(3) Објасне прописно поступање возача при наиласку на пешачки прелаз, у 

случају када су пешаци деца, немоћна лица и лица са посебним 

потребама. 
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2.1 УВОД 
 

Један од најзначајнијих проблема безбедности саобраћаја јесте безбедност 

пешака. Да би се повећала безбедност пешака делује се превентивним мерама 

ради повећања дисциплине, јер је примећено да у великом проценту пешаци не 

поштују правила кретања. Код нас ни саобраћајна култура пешака није на 

задовољавајућем нивоу. Саобраћај поставља најмање захтеве пред ове 

кориснике пута који се у њему нађу у улози пешака. Свако лице може да 

учествује у саобраћају као пешак без икакве припреме. 

Пешаци су једна од најбројнијих категорија учесника у саобраћају. Пешак је 

најрањивији учесник у конфликтној ситуацији. За разлику од возача моторних 

возила, у најранијој фази учешћа у саобраћају пешака, не постоје услови у 

погледу узраста и психофизичких особина, као ни законски дефинисана и 

обавезна припрема за учешће у саобраћају. Због тога, је пешак најугроженији 

учесник у саобраћајним незгодама и најчешћа жртва саобраћајних незгода. 

Према извештајима Уједињених нација и Светске здравствене организације, 

Србија спада у ред земаља са високом стопом страдања пешака у саобраћају. 

Када је реч о обуци пешака, и поред великог броја погинулих пешака не постоји 

ниједна институција која би се бавила образовањем пешака за безбедно учешће 

у саобраћају, као што је то случај са возачима који пре учешћа у саобраћају 

имају обавезу похађања обуке у ауто-школама, односно полагања одговарајућих 

испита. 

Због непоседовања спољашње заштите, пешаци имају статус рањивих учесника у 

саобраћају јер приликом контакта са возилом готово увек бивају повређени, 

услед дејства кинетичке енергије возила. 

Важно је подсетити се да с повећањем сударне брзине расте и ризик од настанка 

смртних последица пешака, на следећи начин: 

• при брзини од 30 km/h гине 10% пешака; 

• при брзини од 40 km/h гине 20% пешака; 

• при брзини од 50 km/h гине 40% пешака; и 

• при брзини од 60 km/h гине 80% пешака. 

У случају сударних брзина већих од 80 km/h, шансе да пешак преживи су веома 

мале. 

Са аспекта страдања рањивих учесника у саобраћају, деца и стара лица су 

најугроженија категорија. Деца највећим делом учествују у саобраћају као 

пешаци, на путу од куће до школе и натраг. Услед психофизичког степена развоја 

деце, односно расуте пажње и моторичких карактеристика, неопходно је 

обезбедити безбедне коридоре за кретање деце ка школама.  
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Стара лица карактеришу смањене психомоторне способности, односно дуже 

време потребно за прелазак улице, улазак у возило јавног превоза и сл. Такође, 

поједина стара лица имају проблем са психичком обрадом података из околине, 

односно нису у стању истовремено да прате више фактора (светло на семафору, 

возила у скретању, наилазећа возила из оба смера), те им је и из овог разлога 

потребно више времена, а и расте њихова угроженост. 

Имајући претходно у виду, од суштинског значаја је детаљно проучити прописе у 

области учешћа пешака у саобраћају, посебно у погледу обавеза возача према 

пешацима, али и обавеза које су пешаци обавезни да поштују, о чему ће више 

речи бити у наставку.                  

2.2 ЗАКОНСКЕ ОДРЕДБЕ 

Кретање пешака и обавезе возача према пешацима су регулисане Законом о 

безбедности саобраћаја на путевима. Међутим, поред Закона, учешће у 

саобраћају се регулише и пратећим правилницима, подзаконским актима од 

којих је најзначајнији Правилник о саобраћајној сигнализацији.  

Како би боље биле сагледане обавезе возача према пешацима, као и обавезе 

пешака, важно је познавати појмове дефинисане Законом о безбедности 

саобраћаја: 

 Ko се сматра пешаком у саобраћају? 

Пешак је лице које се креће по путу, односно које по путу сопственом снагом 

вуче или гура возило, ручна колица, дечје превозно средство, колица за 

немоћна лица или лице у дечјем превозном средству или лице у колицима за 

немоћна лица које покреће сопственом снагом или снагом мотора или лице које 

клизи клизаљкама, скијама, санкама или се вози на котураљкама, скејтборду и сл.  

Саобраћај је кретање возила и лица на путевима, чије је понашање уређено у 

циљу његовог безбедног и несметаног одвијања. 

 Да ли је пешак учесник у саобраћају? 

Учесник у саобраћају је лице које на било који начин учествује у саобраћају. 

 Које површине су намењене за кретање пешака? 

Тротоар је посебно уређен део пута поред коловоза намењен првенствено за 

кретање пешака, а пешачка стаза је пут који је намењен искључиво за кретање 

пешака. 

Коловоз је део пута намењен првенствено за кретање возила, а пешачки 

прелаз је означени део коловоза намењен за прелазак пешака преко коловоза. 

Пешачко острво је обележени или уздигнути део коловоза који је одређен за 

привремено задржавање пешака који прелазе преко коловоза, улазе или излазе 

из возила за јавни превоз путника. 
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Пут је изграђена, односно утврђена површина коју као саобраћајну површину 

могу да користе сви или одређени учесници у саобраћају, под условима 

одређеним законом и другим прописима.  

 Примена правила саобраћаја на пешаке? 

Учесници у саобраћају дужни су да поступају у складу са прописима о 

правилима саобраћаја, саобраћајној сигнализацији и знацима и наредбама које 

даје овлашћено службено лице надлежног органа.  

2.3 ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА 

Законска обавеза возача је да обрати посебну пажњу на пешаке. Одговорност за 

страдање пешака углавном сносе возачи, иако је врло често непрописно 

понашање пешака узрок саобраћајних незгода. 

Возач је дужан да обрати пажњу на пешаке који се налазе на коловозу или 

ступају на коловоз или исказују намеру да ће ступити на коловоз. (члан 23.ст.1. 

ЗоБС-а) 

 

 
Слика 1. Пешаци на коловозу 

Како возач треба да поступи у ситуацији на слици 1? 

Ако се у близини места приказаног на слици 1 налази пешачки прелаз, тада 

пешаци врше непрописан и небезбедан прелазак коловоза. У таквој ситуацији 

возач је у обавези да предузме избегавање незгоде и покуша да избегне опасну 

ситуацију створену од стране пешака. 

Ако у ситуацији приказаној на слици 1 не би било пешачког прелаза у близини, 

возач би имао разлога по уочавању пешака који има намеру да пређе коловоз 

да очекује прелазак тог пешака, односно да прилагоди брзину кретања возила и 

по потреби заустави возило, односно избегне опасну ситуацију у саобраћају. 

Са пешацима који ступају на коловоз возач треба да покуша да оствари 

визуелни контакт како би се уверио да су се међусобно уочили, односно како би 

препознао намеру у погледу понашања пешака. 

Како препознати пешака који има намеру да ступи на коловоз, веома је тешко 

одговорити.  
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Најбезбедније поступање возача у односу на пешака је:  

 смањити брзину кретања возила, 

 задржати безбедно одстојање, 

 очекивати изненадно ступање пешака на коловоз, 

 бити у приправности за благовремену реакцију (безбедно избегавање 

пешака или безбедно заустављање возила.) 
 

 
Слика 2. Изненадно ступање пешака на коловоз 

На делу пута на коме се крећу деца, односно, постављени су саобраћајни 

знакови о учешћу деце у саобраћају, (слика 3) возач је дужан да вози са 

нарочитом опрезношћу, тако да може благовремено да заустави возило. (члан 

23.ст.3. ЗоБС) 

 
Слика 3. Деца-пешаци 

 

2.4 КРЕТАЊЕ ПЕШАКА 
 

По правилу, пешак не сме да се креће и задржава на коловозу, а уколико се нађе 

на коловозу, присуство и понашање пешака на путу је специфично и представља 

потенцијалну опасност. С обзиром на то, неопходно је да возач предузме 

одговарајуће мере за безбедно понашање у саобраћају.  

Ако не постоји површина која је намењена за кретање пешака (тротоар, пешачка 

стаза), пешаци могу користити за кретање коловоз у ширини највише до једног 

метра, рачунајући од ивице коловоза. (члан 93.ст.4. ЗоБС) 
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Уколико се пешак креће по коловозу на путу ван насеља, мора да се креће што 

ближе левој ивици коловоза у смеру кретања, на начин којим не омета или не 

спречава саобраћај возила.(слика 4) (члан 93.ст.2. ЗоБС)   
 

                          
Слика 4. Кретање пешака ван насеља 

Изузетно, пешак може да се креће уз десну ивицу коловоза само када је такво 

кретање за њега безбедније (непрегледна кривина, провалија, усек, одрон и сл.). 

(члан 93.ст.6. ЗоБС) 

Кретање  десном страном коловоза у смеру кретања се односи и на пешака који 

гура ручна колица, бицикл, мопед или мотоцикл, и особе са инвалидитетом које 

се крећу у инвалидским колицима. (члан 93.ст.7. ЗоБС) 
 

 
     Слика 4.1. Неправилно кретање пешака 

Када се крећу коловозом пешаци су дужни да се крећу један за другим, осим 

лица које води дете млађе од седам година старости. (члан 93.ст.5. ЗоБС) 

 
      Слика 5. Погрешно васпитање 

У Закону је препознат значај улоге одраслих на понашање деце у саобраћају, па 

су за прекршаје који су почињени у присуству деце предвиђене више, односно 

строжије санкције. По тренутно важећим прописима, за непрописно кретање 

пешака је предвиђена казна од 5.000 динара, а уколико се овај прекршај 

направи у присуству детета старости до12 година, предвиђена је казна од 6.000 

до 12.000 динара. (члан 332.ст.1. тачка 37. ЗоБС) 
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Приликом преласка преко коловоза пешак не сме да употребљава мобилни 

телефон нити да користи слушалице на ушима. (члан 96.ст.2. ЗоБС) 

Коришћење мобилног телефона и слушалица се негативно одражава на 

безбедност саобраћаја јер пажња пешака приликом преласка коловоза треба 

бити усмерена на саобраћајну ситуацију. С обзиром на то, пожељно је да пешак 

чује звук кретања возила или звучне знаке упозорења како би избегао стварање 

потенцијално опасне ситуације. 

Евидентно је да пешаци нису довољно обавештени о правилима саобраћаја, или 

их  сматрају непотребним и неважним па их зато не поштују. Уочљивост пешака 

ноћу и условима смањене видљивости представља посебан проблем, све су то 

пропусти који пешаке излажу опасности. Веома је важно у процесу 

оспособљавања кандидата за возаче изградити ставове према рањивим 

учесницима у саобраћају и безбедном и дефанзивном вожњом обезбедити 

сигурност пешака у саобраћају.  

2.5 ОБАВЕЗЕ ВОЗАЧА ПРЕМА ПЕШАЦИМА 

Када прилази пешачком прелазу, возач мора да прилагоди брзину возила тако 

да у свакој ситуацији коју види или има разлога да предвиди, може безбедно да 

заустави возило испред пешачког прелаза. (члан 23.ст.2. ЗоБС) 

 

 
     Слика 6. Пешачки прелаз 

Како је пешачки прелаз место на коловозу које је намењено за прелазак пешака, 

неопходно је да возачи омогуће безбедне услове за прелазак пешака преко 

коловоза. 

Иако не постоји и Законом није дефинисана „зона пешачког прелаза“, пешаци 

често врше непрописан прелазак коловоза у близини пешачког прелаза. У таквој 

ситуацији возач нема разлога да очекује да ће пешак коме се пешачки прелаз 

налази у близини, започети прелазак коловоза ван пешачког прелаза. Ипак, у 

ситуацији у којој се то догоди, односно пешак започне непрописан прелазак 

коловоза у близини пешачког прелаза, возач је дужан да учини све да избегне 

опасну ситуацију створену од стране пешака. Пешаке који намеравају да пређу 

коловоз можемо евентуално очекивати у ситуацији када нема пешачког прелаза 

у близини, односно када се пешачки прелаз налази на више од 100 m. 
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На путу са пешачким прелазом или посебно изграђеним прелазом, односно 

пролазом за пешаке, пешак је дужан да се при прелажењу пута креће тим 

прелазом, односно пролазом, ако они нису од њега удаљени више од 100 

метара. (члан 96.ст.3. ЗоБС) 

Уколико је саобраћај на пешачком прелазу регулисан светлосним саобраћајним 

знаковима или знаковима полицијског службеника, возач је дужан да своје 

возило заустави испред пешачког прелаза када му је датим знаком забрањен 

пролаз, а ако му је на таквом прелазу датим знаком дозвољен пролаз, возач је 

дужан да пропусти пешака који је већ ступио на пешачки прелаз или показује 

намеру да ће ступити на пешачки прелаз док му је светлосним саобраћајним 

знаком или знаком полицијског службеника прелаз био дозвољен (слика 7).  

(члан 99.ст.1. ЗоБС) 

 
   Слика 7. Пропуштање пешака 

У саобраћајној ситуацији са слике 7, када пешак започне прелазак коловоза док 

му је светлосним саобраћајним знаком прелаз био дозвољен, а током преласка 

се сигналним појмом забрани прелазак коловоза, возач је дужан да пешаку 

омогући безбедан прелазак коловоза. Уколико је саобраћај на пешачком 

прелазу регулисан светлосним саобраћајним знаковима или знаковима 

полицијског службеника, и пешачки прелаз се налази на улазу на бочни пут, 

возач који скреће на тај пут дужан је да скретање изврши на безбедан начин и 

да пропусти пешака који је већ ступио или ступа на пешачки прелаз или показује 

намеру да ће ступити на пешачки прелаз, а по потреби, заустави своје возило 

(слика 8). (члан 99.ст.2. ЗоБС) 

  

Слика 8. Бочни пут са пешачким Слика 9. Бочни пут без пешачког 

Возач који скреће на бочни пут на чијем улазу не постоји пешачки прелаз дужан 

је да пропусти пешаке који су већ ступили или ступају на коловоз (слика 9), (члан 

99.ст.4. ЗоБС). 
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За разлику од ситуације у којој постоји обележени пешачки прелаз, а возило 

врши скретање на бочни пут, и у којој је возач је дужан да препозна намеру 

пешака о преласку коловоза и пропусти пешака, у ситуацији када приликом 

скретања на бочни пут не постоји пешачки прелаз, законодавац не обавезује 

возача да препозна намеру о преласку пешака који није ступио на коловоз, као 

ни обавезу да приликом скретања пропусти тог пешака. 

Пропуштање је радња коју учесник у саобраћају предузима како би омогућио 

кретање другог учесника у саобраћају који има првенство пролаза, тако да не 

дође до промене дотадашњег начина кретања учесника у саобраћају који има 

првенство пролаза, односно до њиховог контакта. (члан 7. ЗоБС) 

  

Слика 10. Пешак који је већ ступио Слика 11. Пешак који је ступа 

Посебно су интересантне ситуације у којима пешак врши прелазак коловоза од 

леве ка десној ивици коловоза, гледано у смеру кретања возила. На путевима у 

насељу са две саобраћајне траке намењене саобраћају у супротним смеровима, 

возач приликом приближавања обележеном пешачком прелазу мора обратити 

пажњу тако да не угрози пешака који прелази коловоз од леве ка десној ивици 

коловоза. Наиме, возач је дужан да прати кретање пешака и по потреби да га 

пропусти тј. омогући безбедан прелазак коловоза. 

 
        Слика 12. Пешак који показује намеру да ће ступити на пешачки прелаз 

Уколико на пешачком прелазу саобраћај није регулисан уређајима за давање 

светлосних саобраћајних знакова нити знацима полицијских службеника, возач 

је дужан да прилагоди брзину возила тако да у свакој ситуацији коју види или 

има разлога да предвиди може безбедно да заустави возило испред пешачког 

прелаза и пропусти пешака који је већ ступио или ступа на пешачки прелаз или 

показује намеру да ће ступити на пешачки прелаз. (члан 99.ст.3. ЗоБС) 
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Пре него што започне прелазак преко коловоза пешак се мора уверити да ли је 

возач уочио његову намеру, чак и да ту намеру адекватно најави, тако што ће 

дати знак руком. 

Међутим, Закон није дефинисао на који начин пешак исказује намеру за 

прелазак преко коловоза што ствара недоумицу и различита тумачења. Када је 

пешак започео прелазак коловоза возач је дужан да омогући прелазак пешака 

преко коловоза тако да не утиче на промену начина кретања пешака. 

 

Слика 13. Деца пешаци 

Уколико су пешаци деца, немоћна лица, слепе особе које се крећу уз употребу 

белог штапа и/или пса водича, особе са инвалидитетом које се крећу у 

инвалидским колицима, или за кретање користе друга ортотичко-протетичка 

помагала, возач је обавезан да заустави возило и да их пропусти. (члан 99.ст.5. 

ЗоБС-а). 

Ако су у питању наведена лица недвосмислено је речено да возач има обавезу 

да заустави возило, приближава се пешачком прелазу са намером да се 

заустави, без обзира на активности пешака. 

Деца никада не могу бити крива за своје страдање у саобраћају. Одговорност је 

увек на страни старијих који их нису довољно подучили или заштитили. 

Деца су изузетно специфична због тога што нису стекла неопходна знања, нити 

формирала свест за безбедно учествовање у саобраћају; она немају вештине, 

развијене ставове, одговарајуће психофизичке способности (немају развијену 

моторику) уз помоћ којих би извршавали захтевне задатке у саобраћају.  

Деца усмеравају пажњу, и то краткотрајно, на ствари које су им занимљиве, а 

ширина видног поља им је сужена, те им је практично смањен периферни вид. 

Када детету излети лопта на коловоз, због суженог видног поља и усмеравања 

пажње према њој, а не ка саобраћајној ситуацији, дете, по правилу, не види 

возила која се крећу путем што доводи до настанка ризичне ситуације. 

Поред деце, највећа опасност у саобраћају прети и пешацима старијим од 65 

година старости и они чине више од 40% погинулих. Одговорност за овакво 

стање безбедности пешаци деле са возачима. На безбедно учествовање старих 

лица у саобраћају највише утиче немоћ или смањене психофизичке 

способности. Сами пешаци сносе велики део одговорности за сопствену 

угроженост у саобраћају. Они најчешће изазивају несреће када прелазе улицу 

ван пешачког прелаза или тамо где их возачи не очекују. Велики ризик је и 
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прелазак коловоза са више трака у истом смеру, као и прелазак улице иза 

аутобуса на стајалишту. 

Недопустиво је присуство пешака на аутопуту, (члан 98.ст1. ЗоБС) и по правилу 

обарање пешака у овим случајевима је трагично. 

  

Слика 14. Пешак на аутопуту Слика 15. Мимоилажење са пешацима 

 

При мимоилажењу са пешаком, возач је дужан да држи безбедно растојање 

између возила и пешака. (члан 51.ст.2. ЗоБС-а) 

Претицање је пролажење учесника у саобраћају поред другог учесника у 

саобраћају који се креће коловозом у истом смеру (члан 7.ст.2. ЗоБС-а) 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 16. Претицање пешака 

  

Слика 17. Ситуације када возач не сме да врши претицања или обилажење 

Возач не сме да врши претицање или обилажење када тиме може угрозити 

друге учеснике у саобраћају: 

1) возила које се приближава пешачком прелазу или га прелази, 

2) возила које се зауставило и зауставља ради пропуштања пешака на пешачком 

прелазу. (члан 55. ЗоБС). 
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2.6 ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ ПЕШАЧКОГ САОБРАЋАЈА У НАСЕЉУ 

Саобраћајно-техничким мерама у насељу уређује се режим саобраћаја. 

Управљач пута је дужан да постави одговарајућу саобраћајну сигнализацију. 

Управљач пута је обавезан да саобраћајни знак који означава насеље, постави 

на путу у непосредној близини места где постоје изграђени редови, односно 

групе стамбених или пословних објеката, на месту где је очекивано веће 

присуство пешака који остварују потребе у том насељу. (члан 159.ст.1. ЗоБС) 

 

 

Знак "насеље" (III-24), који означава место од 

кога почиње насеље и од кога се примењују 

прописи о саобраћају у насељу 

Знак "пешачка зона" (III -26) који означава 

почетак зоне намењене искључиво за 

кретање пешака 

Пешачка зона је део пута, улице или део насеља по коме је дозвољен искључиво 

саобраћај пешака. 

Пешачка зона мора бити обележена прописаном саобраћајном сигнализацијом. 

У пешачкој зони, у одређеном временском периоду, надлежни орган општине 

или града, може дозволити кретање одређених возила брзином кретања пешака, 

тако да не угрожавају пешаке. (члан 160. ЗоБС) 

У пешачкој зони је забрањено кретање возила осим за возила за снабдевање уз 

посебну дозволу, у одређеном временском периоду под условом да не 

угрожавају пешаке, а брзина кретања возила не сме бити већа од брзине 

кретања пешака. 

У којим ситуацијама можемо очекивати пешаке на коловозу?  

Зона успореног саобраћаја возила је део пута, улице или део насеља у коме 

коловоз користе пешаци и возила. Возач је обавезан да се у зони успореног 

саобраћаја креће тако да не омета кретање пешака и бициклиста, брзином 

кретања пешака, а највише 10 km/h. Зона успореног саобраћаја мора бити 

обележена прописаном саобраћајном сигнализацијом. (члан 161. ЗоБС) 
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Знак "зона успореног саобраћаја" (III -29), који 

означава место од којег почиње зона 

успореног саобраћаја 

Знак "зона школе" (III -28) који означава 

место од којег почиње зона школе 

Ова зона је намењена рањивим учесницима у саобраћају али је дозвољено 

кретање возила под условом да прилагоде брзину кретања. 

Зона школе је део пута или улице која се налази у непосредној близини школе, и 

као таква обележена је одговарајућом саобраћајном сигнализацијом.  

Брзина кретања возила у зони школе у насељу је ограничена до 30 km/h, а ван 

насеља до 50 km/h, у времену од 7,00 до 21,00 сат, осим ако саобраћајном 

знаком време забране није другачије одређено.  

У зони школе надлежни орган за саобраћај наложиће управљачу пута примену 

посебних техничких средстава за заштиту безбедности деце. Управљач пута 

дужан је да примени посебна техничка средства. (члан 163. ЗоБС) 

У зони школе сваког тренутка постоји могућност изненадне појаве детета на 

коловозу. Ограничењем брзине кретања возила смањена је могућност смртног 

страдања пешака у случају саобраћајне незгоде. Није довољно зону школе 

обележити прописаном саобраћајном сигнализацијом већ је неопходно 

поставити техничка средства за успоравање саобраћаја којима се ограничава 

брзина кретања возила. 

Техничким средствима за успоравање саобраћаја учесницима у саобраћају се 

физички ограничава брзина кретања возила, односно додатно се упозоравају да 

брзина којом се крећу није безбедна. Техничка средства за успоравање 

саобраћаја су физичке препреке, вибрационе и шуштеће траке. Техничка 

средства за успоравање саобраћаја морају бити обележена прописаном 

саобраћајном сигнализацијом. (члан 163. ЗоБС) 
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Слика 18. Физичка препрека 

 

 

 

 

 

 

 

    

Знак "близина школе" (III-11) који означава место у чијој се близини налази школа и пешачки 

прелаз који деца често користе 
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3. ТЕОРИЈА ИЗВОЂЕЊА РАДЊИ, ПОСТУПАЊЕ 

И ОДНОС ПРЕМА ПЕШАЦИМА 

 

ЦИЉ ЧАСА 

Циљ овог часа је да унапредите своја знања о теорији извођења радњи возилом у 

саобраћају на путу, у односу на пешаке. 

 

ЗАДАЦИ ЧАСА 

На крају овог часа полазници ће моћи да: 

(1) Наведу и објасне кораке у алгоритму извођења радњи возилом у 

саобраћају на путу, у односу на пешаке, 

(2) Објасне поступање возача према пешацима који прелазе коловоз на 

означеном пешачком прелазу, 

(3) Објасне поступање и однос возача према пешацима који прелазе коловоз 

ван означеног пешачког прелаза и који се крећу дуж коловоза и 

(4) Објасне поступање и однос возача према посебним категоријама пешака. 
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3.1 УВОД 

Да би кандидат за возача успешно положио возачки испит, потребно је да на 

практичном делу возачког испита задовољи дефинисане критеријуме који се 

односе на прописно, правилно и безбедно управљање моторним возилом у 

сабраћају на путу. За безбедно управљање возилом у саобраћају на путу основно 

је да возач поседује одређена знања и потребну вештину како би на правилан и 

безбедан начин извршио одређену радњу возилом у саобраћају на путу. 

Основна теоријска знања на који начин се изводе радње возилом у саобраћају 

[ТИР], кандидати стичу на теоријској обуци. У овом делу обуке, кандидати се 

упознају и са поступањем возача према пешацима у различитим саобраћајним 

ситуацијама, затим са поступањем према рањивим категоријама пешака, као и са 

опасностима које могу настати услед неправилног и непрописног односа према 

пешацима.  

Практична обука у управљању возилом се изводи ради стицања практичних 

знања и вештина потребних за самостално и безбедно управљање возилом у 

саобраћају на путу. У току практичне обуке, кандидати стичу практична знања на 

који начин се изводи конкретна радња возилом, односно на који начин возач 

поступа према пешацима  и осталим учесницима  у саобраћају на путу.  

На практичном делу возачког испита, потребно је да кандидат сваку радњу 

изврши кроз одређене кораке у алгоритму вршења радњи, како би његово 

кретање у односу на друге учеснике у саобраћају било безбедно. Кандидат за 

возача треба стално да прати и анализира поступања других учесника у 

саобраћају и да предвиђа могуће опасности, при чему је дужан да посебну пажњу 

посвети рањивим учесницима у саобраћају као што су пешаци, деца, старије 

особе и лица са посебним потребама.  

3.2 ПЕРЦЕПЦИЈА, ПРОЦЕНА И ПРЕДВИЂАЊЕ ПЕШАКА НА ПУТУ 

Поступање возача при наиласку на пешачки прелаз и извођење одређених радњи 

условљено је, између осталог, и психо-физичким способностима возача. Да би 

возач безбедно започео извођење радње проласка преко пешачког прелаза, 

потребно је да прати и анализира поступања других учесника, возача и пешака, у 

саобраћају и да се уверава да даљим извођењем радње неће ометати или 

угрожавати саобраћај.   

За могућност правовременог уочавања и опажања пешака нарочито у близини 

раскрснице, где је опажање пешака отежано из много разлога, највећи значај има 

чуло вида. Ноћу и у условима смањене видљивости видна способност возача је 

смањена, а уочљивост пешака је ограничена. У зависности од боје одеће коју 

носе пешаци су при истим условима одвијања саобраћаја уочљиви на 

различитим одстојањима.  

При кратким светлима аутомобила, у ноћним условима, пешак у тамној одећи се 

види на 26 m пешак у сивој одећи на 31 m, а пешак у светлој одећи на 38 m. 
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Уколико пешак на себи има светлоодбојни прслук или неку другу рефлектујућу 

материју тада се знатно повећава његова уочљивост. Ако пешак носи 

светлоодбојну плочицу површине 29 cm² иста се може видети употребом дугих 

светала на удаљености од 136 m.  

Возач није у могућности да мења услове видљивости у којима учествује у 

саобраћају, али је дужан да приликом вожње ноћу и под неповољним 

временским условима управља возилом уз повећану опрезност и брзином која је 

прилагођена условима смањеној видљивости и која омогућава краћи пут 

заустављања.  

 

 
Слика 1. Могућност уочавања  пешака у ноћним условима 

 

Прикупљањем и обрадом информација о близини места на путу на којем се 

налази пешачки прелаз, о кретању пешака и других учесника у саобраћају, возач 

на основу обрађених информација улази у припрему за безбедан прелазак преко 

пешачког прелаза.  

Веома често, у непосредној близини пешачког прелаза постоје предмети и појаве 

које ограничавају прегледност пешака и одвлаче пажњу возачу. Уколико возач 

управља возилом на путу ван насеља, потребно је да брзину кретања прилагоди 

променама садржаја у видном пољу како би благовремено могао да уочи 

саобраћајну сигнализацију о наиласку на пешачки прелаз. 

 

 
Слика 2. Изоштрена дубина и ширина видног поља у зависности од брзине 

Код  управљања возилом у насељу прописана је мања брзина кретања, али је број 

дражи у видном пољу возача већи и веома је важно да возач прилагоди брзину 

кретања променама дражи у видном пољу.  
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У условима када возач благовремено уочи пешака и процени његово кретање, 

дужан је да прилагоди брзину возила тако да у свакој ситуацији може безбедно 

да пропусти пешака, односно заустави возило испред пешачког прелаза. Брзина 

прилагођена отежаним условима одвијања саобраћаја омогућиће возачу 

благовремено заустављање услед промене саобраћајне ситуације или препреке 

на путу. 

3.3 АЛГОРИТАМ ПОСТУПАЊА ВОЗАЧА У ОДНОСУ НА ПЕШАКЕ 

При извођењу радњи возилом, односно поступања возилом у саобраћају на путу, 

возач се увек налази у представљеном алгоритму вршења радњи (слика 2) или у 

неком од корака алгоритма јер већина радњи, односно поступања има своје 

специфичности. Алгоритам поступања возача при наиласку на пешачки прелаз се 

може дефинисати као процедура по којој се предузима низ конкретних корака 

који ће нас довести до правилног и безбедног проласка преко пешачког прелаза. 

Слика 3. Алгоритам вршења радњи у саобраћају 

Алгоритам извођења радњи и поступања може садржати кораке који се 

понављају више пута или кораке када треба донети неку одлуку на основу неког 

критеријума:  

1. Корак – припрема – Обухвата поступања која се односе на припрему возача 

(уочавање пешака, односно пешачког прелаза, прикупљање информација о 

кретању пешака и осталих учесника о саобраћају, планирање на који начин 

пропустити пешака и др.) и припрему возила (прилагођавање брзине 

кретања, заузимање правилног положаја возила  у саобраћајној траци). 

2. Корак – уверавање – Подразумева осматрање саобраћаја испред/иза возила 

и процену целокупне саобраћајне ситуације како возач даљим кретањем 

возила неће представљати опасност за пешаке и остале учеснике у 

саобраћају. 



Семинар унапређења знања за лиценциране кадрове 

41 

 

3. Корак – обавештавање – Возач укључивањем/неукључивањем показивача 

правца, смањивањем брзине кретања и успостављањем визуелног контакта 

са пешацима обавештава учеснике у саобраћају о намери пропуштања 

пешака (кретањем или заустављањем). 

4. Корак – уверавање – Подразумева да су пешаци и остали учесници у 

саобраћају схватили и разумели његову намеру и да постоје услови за 

безбедно пропуштање пешака, односно за безбедан пролазак преко 

пешачког прелаза. 

5. Корак – извршење радње – Подразумева пропуштање пешака кретањем или 

заустављањем возила. Извршењем радње као и након извршења, возач 

кретањем или положајем возила не сме да угрожава учеснике у саобраћају. 

Возач се током вожње увек налази у представљеном алгоритму вршења радњи, 

односно поступања или њиховим комбинацијама у зависности од саобраћајне 

ситуације у којој се налази, при чему наведени редослед корака поштује при 

извођењу сваке конкретне радње, односно поступања возилом у саобраћају на 

путу.  

Алгоритам поступања возача при наиласку на пешачки прелаз може се 

кориговати, мењати и допуњавати, у зависности од: 

 Врсте пута на којем се налази пешачки прелаз (у насељу, ван насеља); 

 Кретања право, скретања улево и удесно на бочни пут; 

 Начина регулисања саобраћаја; 

 Категорије пешака (деца, старије особе, лица са посебним потребама). 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 4.  Однос возача према пешацима 

Возач треба непрекидно да прати и анализира поступања других учесника у 

саобраћају, а нарочито да прати кретање пешака који прилазе пешачком прелазу 

или се већ налазе на њему. У складу са тим, возач треба да предвиђа евентуалне 

опасности и да буде спреман да у сваком тренутку промени начин поступања и 

предузме одговарајућу радњу како би покушао да избегне потенцијалну опасност. 

3.4 ПОСТУПАЊЕ ВОЗАЧА И ОДНОС ПРЕМА ПЕШАЦИМА ПРИ 

НАИЛАСКУ НА ПЕШАЧКИ ПРЕЛАЗ ПРИ КРЕТАЊУ ПРАВО 

При кретању право и наиласку на пешачки прелаз возач поступа на следећи 

начин:  
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1. Припрема – Возач прикупља и обрађује информације о саобраћајној 

сигнализацији која означава близину места на путу на коме се налази означени 

пешачки прелаз и начину регулисања саобраћаја на пешачком прелазу. Након 

уочавања пешачког прелаза прикупља и анализира информације о кретању 

пешака и осталих учесника у саобраћају. Возач прилагођава брзину кретања 

возила (врши избор одговарајућег степена преноса и успоравање) тако да 

може безбедно да пропусти пешака, и заузима одговарајући положај возилом 

у саобраћајној траци (ближе десној ивици коловоза уколико возило није 

правилно позиционирано). Возач своју пажњу усмерава на кретање пешака 

који су већ ступили, односно ступају или показују намеру да ће ступити на 

пешачки прелаз, и започиње процес планирања на који начин пропустити 

пешака. 

2. Уверавање – Возач осматра саобраћај испред/иза возила и уверава се о 

начину кретања пешака и кретању других учесника у саобраћају. Возач има 

обавезу да на основу прикупљених и обрађених информација изврши процену 

активности пешака који су на пешачком прелазу, ступају на пешачки прелаз 

или показују намеру да ће ступити. Возач има обавезу и да изврши процену 

целокупне саобраћајне ситуације, и да на основу тога донесе одлуку да ли 

постоје услови за безбедан пролазак преко пешачког прелаза. 

3. Обавештавање – У овом кораку возач не укључује показивач правца и на тај 

начин показује намеру да ће наставити да се креће право. Смањивањем брзине 

кретања возила, возач обавештава остале учеснике (возаче и пешаке) у 

саобраћају о својој намери. Возила која се крећу иза њега, возач благовремено 

обавештава „стоп“ светлима (уколико процени да је то потребно).  Возач треба 

да успостави визуелни контакт са пешацима, а у изузетним случајевима (нпр. 

када пешак не обраћа пажњу на кретање возила, када су деца поред коловоза 

и сл.) и да употреби светлосне или звучне знаке упозорења.  

4. Уверавање – Возач се приближава пешачком прелазу и прати кретање пешака 

на прилазу пешачком прелазу. Уверава се да су пешаци и остали учесници у 

саобраћају разумели његову намеру и да постоје услови за безбедан пролазак 

преко пешачког прелаза, односно да нема пешака на пешачком прелазу или 

пешака који показују намеру да ће ступити на коловоз. Ово је тренутак у коме 

возач доноси одлуку да пропусти пешака, да заустави возило испред пешачког 

прелаза, односно прође без заустављања. 

5. Извршење радње – Возач пропушта пешаке. Пропуштање пешака возач врши 

заустављањем возила испред пешачког прелаза, односно кретањем без 

заустављања не доводећи у опасност пешаке и остале учеснике у саобраћају. 

Под неометањем кретања пешака подразумева се да пешак задржи свој 

дотадашњи начин кретања тј. да није приморан од стране возача, на брже 

кретање, успоравање или заустављање. 
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Слика 5.  Кораци извођења радњи при наиласку на пешачки прелаз 

3.5 ПОСТУПАЊЕ ВОЗАЧА ПРИ КРЕТАЊУ ПРАВО И НАИЛАСКУ НА 

ПЕШАЧКИ ПРЕЛАЗ ИЗА  РАСКРСНИЦЕ 

При кретању право и наиласку на пешачки прелаз који се налази иза раскрснице 

(Слика 6), возач поново пролази кроз алгоритам поступања који је описан у 

претходном поглављу.  

 
Слика 6.  Наилазак  на пешачки прелаз иза раскрснице 

Специфичност овог поступања у односу на претходне кораке се огледа у томе 

што возач припрему за пролазак преко пешачког прелаза иза раскрснице врши 

непосредно пре проласка преко пешачког прелаза који се налази на прилазу 

раскрсници.  

Уколико саобраћајна сигнализација захтева, возач ће уступити првенство пролаза 

возилима која се крећу путем на који наилази, а након тога наставити пролазак 

кроз раскрсницу. При кретању кроз раскрсницу возач своју пажњу усмерава на 

кретање пешака који су већ ступили, односно ступају на пешачки прелаз или 

показују намеру да ће ступити. Уколико возач мора да заустави возило испред 

пешачког прелаза, потребно је да процени да ли ће ово заустављање „блокирати 

раскрсницу“. 

Уверавање 

 
Припрема   

 Увер.  

                                         Обавеш.  

 Увер.  

 Извршење радње 
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Након уверавања да постоје услови за безбедан пролазак преко пешачког 

прелаза, возач доноси одлуку о проласку или заустављању ради пропуштања 

пешака.  

3.6 ПОСТУПАЊЕ ВОЗАЧА ПРЕМА ПЕШАЦИМА ПРИ НАИЛАСКУ НА 

ПЕШАЧКИ ПРЕЛАЗ НА БОЧНОМ ПУТУ ПРИ СКРЕТАЊУ УДЕСНО И 

УЛЕВО 

При скретању и наиласку на пешачки прелаз (Слика 7) возач поступа на следећи 

начин:  

1. Припрема – На основу прикупљених и обрађених информација о 

саобраћајној ситуацији, о начину регулисања саобраћаја и о кретању пешака 

и других учесника, возач прилагођава брзину кретања (врши избор 

одговарајућег степена преноса и успорава). Заузима одговарајући положај 

возилом у саобраћајној траци уколико возило није правилно позиционирано. 

Поштујући правила о првенству пролаза, возач се приближава „линији 

прегледности“ и уверава се да постоје услови за безбедно скретање удесно.  

2. Уверавање – Осматрањем саобраћаја испред возила, с леве и десне стране и 

иза возила, возач се помоћу унутрашњег и бочних огледала, као и погледом 

преко рамена уверава о кретању других учесника у саобраћају, и могућности 

безбедног проласка преко пешачког прелаза. При скретању, возач своју 

пажњу усмерава на кретање пешака који су већ ступили или ступају на 

пешачки прелаз, односно показују намеру да ће ступити. Возач процењује 

активности пешака, њихову удаљеност, намеру и брзину кретања. Ово је 

тренутак у коме возач доноси одлуку о даљем извршењу радње.  

3. Обавештавање – На возилу је укључен одговарајући показивач правца. 

Возила која се крећу иза њега, возач благовремено обавештава „стоп“ 

светлима (уколико процени да је то потребно), а у изузетно употребљава 

светлосне или звучне знаке упозорења. Важно је да возач покуша да 

успостави визуелни контакт са пешацима и на тај начин им пружи 

информацију о намери да их пропусти.  

4. Уверавање - Возач се приближава пешачком прелазу и уверава се да су 

остали учесници у саобраћају схватили његову намеру и да постоје услови за 

безбедан пролазак преко пешачког прелаза. Возач прати кретање пешака на 

прилазу пешачком прелазу. Веома је важно да мртви углови на возилу не 

заклоне видик возачу како би могао да уочи пешаке који прелазе или 

започињу прелазак преко пешачког прелаза. Возач се уверава да су испуњени 

услови за безбедан пролазак и да својим кретањем неће изазвати опасну 

ситуацију. Ово је тренутак у коме возач доноси одлуку да се заустави испред 

пешачког прелаза или да настави кретање. 
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Уверавање 

  

  Припрема  Припрема 

         Уверавање   Уверавање   

       Обавештавање Обавештавање  

           Уверавање                            Уверавање   

 

 

 

 

                 Извршење 

          радње 

Извршење  

радње 

 

Слика 7. Кораци при наиласку на пешачки прелаз на улазу на бочни пут удесно и улево 

 

5. Извршење радње – Пропуштање пешака кретањем, односно пропуштање 

пешака заустављањем возила испред пешачког прелаза. Возач положајем 

свог возила, брзином кретања односно покретањем возила након 

заустављања не доводи у опасност пешаке и остале учеснике у саобраћају. 
 

 

С

л

и

к

а
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Пропуштање пешака на бочном путу 

Када возач скреће на бочни пут на чијем улазу не постоји пешачки прелаз, дужан 

је да пропусти пешаке који су већ ступили или ступају на коловоз (Слика 8). 
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3.7 ПОСТУПАЊЕ ВОЗАЧА У ОДНОСУ НА ПЕШАКА КОЈИ ПРЕЛАЗИ 

КОЛОВОЗ ВАН ОЗНАЧЕНОГ ПЕШАЧКОГ ПРЕЛАЗА 

Када пешак прелази коловоз на удаљености до 100 m од означеног пешачког 

прелаза онда он то чини непрописно. Уколико пешак прелази преко коловоза на 

удаљености већој од 100m, он то чини прописно.  

 

 

 

 

 

 

 

Слика 9. Поступање према пешацима 

Возач је дужан да непрекидно прати и анализира кретање пешака који прилазе 

коловоз ван означеног прелаза и да у складу са тим предвиди могуће опасности и 

предузме одговарајућу радњу како би избегао потенцијалну опасност. 

Када пешак прелази коловоз ван означеног пешачког прелаза, возач није дужан 

да га пропусти, али не сме створити опасну ситуацију и угрожавати пешака. 

Уколико возач има намеру да пропусти пешака који прелази преко коловоза ван 

означеног пешачког прелаза, он мора да процени целокупну саобраћајну 

ситуацију како оваквим поступањем не би угрозио пешака од стране осталих 

учесника у саобраћају. 

 

3.8 ПОСТУПАЊЕ ВОЗАЧА У ОДНОСУ НА ПЕШАКА КОЈИ СЕ КРЕЋЕ 

ДУЖ КОЛОВОЗА 

Када се пешак креће уз леву ивицу коловоза (Слика 10а), тада се возач својим 

возилом мимоилази са пешаком са десне стране.  

Возач пролази кроз алгоритам поступања возилом у саобраћају на путу:  

1. Припрема - Након уочавања пешака, возач прикупља и обрађује 

информације о кретању пешака и осталих учесника у саобраћају. Уколико је 

потребно прилагођава брзину кретања возила тако да може безбедно да 

пропусти возило које му долази из супротног смера.  
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                                 а) Мимоилажење са пешаком               б) Претицање пешака 

Слика 10. Поступање према пешацима који се крећу по коловозу 

2. Уверавање – Осматрањем саобраћаја испред и иза возила, возач се 

помоћу унутрашњег и бочних огледала уверава о начину кретања пешака и 

других учесника у саобраћају и могућности безбедног извођења радње 

мимоилажења са пешаком. Возач врши процену целокупне саобраћајне 

ситуације и на основу тога доноси одлуку о даљем извршењу радње, 

наставак извршења или одустајање/одлагање. 

3. Обавештавање – Возач укључује леви показивач правца и обавештава 

пешака и остале учеснике у саобраћају о својој намери.  

4. Уверавање – Возач се уверава да су пешак и остали учесници у саобраћају 

разумели његову намеру и да постоје услови за безбедан пролазак поред 

пешака, односно за безбедно мимоилажење са пешаком. Ово је последњи 

тренутак у коме возач може донети одлуку да одустане/одложи извршење 

радње. 

5. Извршење радње – Безбедно мимоилажење са пешаком. Возач положајем 

свог возила (безбедно одстојање/растојање) и брзином кретања не доводи 

у у опасност пешака и остале учеснике у саобраћају.  

За безбедно мимоилажење са пешаком који се креће левом страном дуж 

коловоза, важно је да возач процени време и место мимоилажења и да остави 

довољно бочно растојање у односу на пешака и на возило које му долази из 

супротног смера.  

Уколико се пешак креће уз десну ивицу коловоза (Слика 10б), тада возач својим 

возилом врши претицање пешака. Возач пролази кроз претходно описани 

алгоритам поступања возилом у саобраћају на путу. Специфичност поступања 

возача у оваквој ситуацији јесте да пешак, с обзиром да је окренут леђима, нема 

могућност уочавања наилазећих возила. Уколико процени да је то неопходно из 

разлога безбедности, возач ће употребити звучни знак упозорења и на тај начин 

обавестити пешака о наилазећем возилу. За безбедно извођење радње 

претицање пешака, важно је да возач добро процени време и место претицања  

и да остави довољно бочно растојање у односу на пешака и да не омета возила 

која му долазе из супротног смера.  
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3.9 ПОСТУПАЊЕ ВОЗАЧА ПРЕМА ПОСЕБНИМ КАТЕГОРИЈАМА 

ПЕШАКА  
 

Специфичност поступања возача према посебним категоријама пешака у које 

спадају деца, немоћна лица, слепе особе које се крећу уз употребу белог штапа 

и/или пса водича, особе са инвалидитетом које користе ортотичко-протетичка 

помагала, а узимајући у обзир и особе у инвалидским колицима, подразумева да 

су испоштовани сви кораци у алгоритму, при чему је возач дужан да заустави 

возило испред пешачког прелаза и тако омогући претходно наведеним 

категоријама безбедан прелазак коловоза, без обзира да ли су ступили на 

коловоз, ступају или исказују намеру да желе да пређу преко коловоза. Дакле, 

пропуштање посебних категорија пешака, возач врши на начин да заустави 

возило. 

 

 
Слика 11.  Пропуштање посебних категорија пешака 
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4. МЕТОДИКА ПРАКТИЧНЕ ОБУКЕ, 

ПОСТУПАЊЕ И ОДНОС ВОЗАЧА ПРЕМА 

ПЕШАЦИМА 

 

ЦИЉ ЧАСА 

Циљ овог часа је да унапредите своја знања из методике обуке кандидата за 

возаче, у односу возача према пешацима. 

 

ЗАДАЦИ ЧАСА 

На крају овог часа полазници ће моћи да:  

(1) Наведу и објасне неопходне услове и претпоставке за успешну 

реализацију наставног часа поступање и однос возача према пешацима, 

(2) Наведу и објасне наставне методе обуке вожње при поступању и односу 

возача према пешацима. 
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4.1. УВОД 

Циљ и задатак методике практичне обуке кандидата за возаче јесте 

оспособљавање кандидата за самостално, прописно, правилно и безбедно 

управљање моторним возилом у саобраћају на путу. Наставни план и програм 

практичног оспособљавања кандидата састоји се из више целина које кандидат 

мора савладати како би стекао практична знања и вештине потребне за 

управљање моторним возилом. Практична обука кандидата изводи се на 

уређеном полигону за практичну обуку и на јавном путу у условима слабог, 

средњег и јаког интензитета саобраћаја. За успешно и безбедно учешће у 

саобраћају, неопходно је оспособити будуће возаче да возилом управљају на 

такав начин да могу да избегну евентуалне грешке других учесника у саобраћају, 

а по потреби и да предвиде њихово опасно понашање како би у таквим 

ситуацијама адекватно реаговали. 

Програм практичне обуке кандидата за возаче свих категорија, обухвата и 

поступање возача у односу на пешаке који прелазе коловоз на и ван означеног 

пешачког прелаза, и у односу на пешаке који се крећу дуж коловоза. У овом 

делу обуке, кандидати се оспособљавају и са поступањем возача према 

рањивим категоријама пешака (деца, старија и немоћна лица), као и са 

опасностима које могу настати.  

4.2. УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРАКТИЧНЕ ОБУКЕ ПРИ 

ПОСТУПАЊУ И ОДНОСУ ВОЗАЧА ПРЕМА ПЕШАЦИМА     

Основни циљ методике практичне обуке при поступању и односу возача према 

пешацима, јесте да се кандидати оспособе за самостално и безбедно управљање 

возилом уз доследно поштовање правила саобраћаја и избегавања ризичних 

ситуација. За успешну реализацију овог циља неопходно је да инструктор буде 

стручно оспособљен, да поседује  компетенције наставника и да има 

одговарајућу психолошку стабилност за рад са кандидатима.  

Да би се кандидат успешно  оспособио за самостално и безбедно управљање 

возилом у односу на пешаке, неопходно је да поседује одређена теоријска 

знања, да усвоји опште принципе безбедне вожње и да буде способан да их 

примени у различитим саобраћајним ситуацијама. 

Обуку за возаче моторних возила углавном похађају младе особе (17 - 20 

година) који су тек испунили старосни услов за стицање возачке дозволе. 

Карактеристике ових кандидата јесу да они благовремено и јасно уочавају 

друге учеснике, брзо реагују, координација покрета је складна, одлично памте 

и спорије се умарају. Међутим, ови кандидати су још увек недовољно 

емоционално и социјално зрели, те се код њих чешће среће необузданост, 

непромишљеност а због недостатка животног искуства мање размишљају о 

последицама које су у саобраћају врло озбиљне и често ненадокнадиве.  
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Један од задатака инструктора је да оспособи кандидате да возилом управљају 

на такав начин да могу да препознају ризично понашање пешака, да предвиде 

њихово, веома често, небезбедно кретање коловозом како би у таквим 

ситуацијама били у могућности да благовремено реагују. Кандидату је потребно 

омогућити да током обуке прође кроз што више реалних и специфичних 

саобраћајних ситуација о поступању и односу возача према пешацима. За 

реализацију овог задатка неопходна је поступност у раду инструктора и примена 

принципа од једноставнијих ка сложеним саобраћајним ситуацијама. Важно је да 

у току обуке кандидата и увежбавања дефинисаних задатака не дође до 

преоптерећења кандидата јер се то негативно одражава на успешност и 

безбедност обуке. 

Наставни час практичне обуке, инструктор прилагођава индивидуалним 

карактеристикама сваког кандидата како би oмoгућио кaндидaту дa мaксимaлнo 

будe укључeн у прoцeс учeњa и рaзвиjaњa вeштинa. Наставни час практичне 

обуке представља целину која је повезана и надовезује се са претходним, 

односно надограђује на наредним часовима. Инструктор треба да утврди шта 

одређени кандидат треба да научи, схвати и усвоји да би успешно одговорио 

захтевима који му се намећу у току реализовања одређене наставне теме. Да би  

се олакшао процес оспособљавања, односно реализација сложене и захтевне 

теме која се односи на поступање и однос возача према пешацима, неопходна је 

припрема инструктора и кандидата за наставни час. 

4.3. НАСТАВНЕ МЕТОДЕ ОБУКЕ ВОЖЊЕ ПРИ ПОСТУПАЊУ И 

ОДНОСУ ВОЗАЧА ПРЕМА ПЕШАЦИМА     

Наставне методе обуке вожње се дефинишу као “технике, поступци и 

начини које користи инструктор у извођењу обуке вожње”.  

Одабиром и применом одговарајуће методе обуке, инструктор помаже 

кандидатима да лакше остваре и реше дефинисане задатке обуке. Методама 

обуке кандидати усвајају знања, вештине и навике безбедног управљања 

возилом. У току спровођења наставног часа инструктор најчешће користи више 

различитих метода обуке. Приликом одабира методе обуке, инструктор мора 

узети у обзир индивидуални стил, личну способност и умешност јер не 

одговарају све методе обуке сваком инструктору. 

При избору одговарајуће методе обуке потребно је познавати предности и 

недостатке различитих наставних метода и утврдити да ли одабрана метода 

одговара постављеном циљу и да ли омогућава развијање вештина, знања и 

способности кандидата.  

Обзиром да у извођењу наставе постоји опште прихваћени приступ да се учење 

одвија у одређеним доменима, одабир одговарајуће методе обуке условљен је 

психомоторним доменом учења. Овај домен учења подразумева усвајање знања 

путем извођења покрета, а за то су неопходне моторичке вештине. 
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Кандидат може знати  како се изводи нека радња (нпр. како да поступи према 

пешаку који ступа на пешачки прелаз), а да не поседује потребну вештину да ту 

радњу изведе. За испуњавање сваког задатка потребно је одређено знање, док 

је код физичких, односно моторичких вештина потребна првенствено вежба. 

Учење у психомоторном домену обухвата следеће нивое учења: 

 Имитација: посматрање вештине коју изводи инструктор и настојање да се 

понови; 

 Манипулација: извођење вештине према упутству инструктроа а не на 

основу посматрања; 

 Прецизност: извођење вештине на исправан начин, прецизно и у складу са 

стандардима; 

 Спајање елемената: спајање једне или више вештина по редоследу, 

усаглашено и доследно; 

 Усвајање: вештине се изводе са лакоћом и извођење постаје аутоматско. 

Методе обуке које инструктор користи у току спровођења наставног часа су: 

a) МЕТОДА УСМЕНОГ ИЗЛАГАЊА – користи се за преношење основних 

знања кандидату. Инструктор вербално преноси знања, објашњава 

вештине управљања моторним возилом и даје упустства кандидату у циљу 

теоријског објашњења наставне теме и задатака часа. Ову методу 

инструктор може примењивати у свим деловима часа (уводном, главном 

и завршном). Осим објашњења, под овом методом подразмева се и 

издавање упутства, односно инструкције кандидату за поступање у 

одређеним саобраћајним ситуацијама.  

б)  МЕТОДА ПОКАЗИВАЊА ИЛИ ДЕМОНСТРАЦИЈЕ – је такав начин наставног 

рада у коме инструктор демонстрира технику и вештине извођења 

одређене радње или поступања у саобраћају, односно показује моделе, 

макете, цртеже, слике, шеме а кандидати их посматрају и тако стичу 

знања. Циљ посматрања није гледање већ уочавање, што захтева од 

инструктора да пажљиво испланира примену демонстративне методе у 

току наставног часа. Примена ове методе реализује се у комбинацији са 

методом усменог излагања. Метода показивања или демонстрације у 

обуци вожње има веома важно место и представља основни извор 

стицања знања и вештина кандидата. 

в)  МЕТОДА РАЗГОВОРА - је таква метода у којој се наставни задаци остварују 

у облику питања и одговора, односно разговора инструктора са 

кандидатом. Метода разговора спада у вербалне методе и назива се још и 

дијалошком методом. Најчешће се користи приликом понављавања, 

увежбавања и проверавања знања, али се може користити и приликом 

обраде нове наставне теме о којој кандидати имају довољно предзнања. 

Може се примењивати самостално или у комбинацији са другим 

методама. 
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г)  МЕТОДА ВЕЖБАЊА ПОСТУПАКА - представља систематско и вишеструко 

понављање покрета и радњи у циљу развијања вештина и навика.  Између 

познавања како нешто треба урадити и практичног извођења тога постоји 

сложен процес вежбања и навикавања. У току вежбања одређене радње 

и/или поступања, кандидат треба да прође кроз личну активност, односно 

кроз напоре решавања проблема и тешкоћа. Метода вежбања не може 

имати праве ефекте ако кандидат претходно није схватио и разумео шта, 

како и зашто на одређени начин треба да уради. 

Сам процес увежбавања има одређени редослед:  

 Инструктор најпре објашњава кандидату, а затим проверава да ли је 

кандидат разумео; 

 Инструктор показујe кандидату  како се поједина радња изводи; 

 Кандидат покушава да самостално обави учену радњу уз правовремене 

исправке од стране инструктора.  

 Након тога тога следи дужи период понављања и увежбавања одређене 

радње (аутоматизација поступка) и примене у сложеним саобраћајним 

условима. 

д) МЕТОДА КОМЕНТАРИСАЊА У ТОКУ ВОЖЊЕ – је таква метода која 

подразумева да кандидат у току вожње коментарише одређене 

саобраћајне ситуације, односно шта се догађа док управља возилом, шта 

тренутно уочава, које опасности могу настати 

предузимањем/непредузимањем одређене радње и др. Могућност 

коментарисања унапређује комуникацију између кандидата и 

инструктора, поспешује мотивацију и заинересованост кандидата за 

учење и подиже квалитет обуке. Када саобраћајни услови то дозволе, 

инструктори би требало да инсистирају да кандидати коментаришу 

одређене ситуације, радње и поступања како би се ближе упознали са 

проблемима на које кандидати наилазе током обуке.           

4.4. ПОСТУПАЊЕ ВОЗАЧА У ОДНОСУ НА ПЕШАКА КОЈИ ПРЕЛАЗИ 

КОЛОВОЗ НА ОЗНАЧЕНОМ ПЕШАЧКОМ ПРЕЛАЗУ 

4.4.1. Прилагођавање брзине кретања возила при наиласку на пешачки 

прелаз 

Обзиром да је пешачки прелаз место на коловозу које је намењено за прелазак 

пешака, неопходно је да возачи омогуће безбедне услове за прелазак пешака 

преко коловоза. При наиласку на пешачки прелаз, возач, односно кандидат за 

возача има обавезу да прилагоди брзину кретања возила како би могао 

безбедно да заустави возило испред пешачког прелаза уколико је то потребно. 

Брзина кретања возила мора бити усклађена са условима саобраћаја на прилазу 

пешачком прелазу, али и са осталим ограничавајућим факторима као што су 

метео услови, стање коловоза, нивоом обучености кандидата и др.  
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Инструктор вожње треба да укаже кандидату на значај поштовања и 

прилагођавања брзине кретања при наиласку на пешачки прелаз. У непосредној 

близини пешачког прелаза често се налазе предмети који ограничавају 

прегледност пешака, односно одвлаче пажњу возачу. Кандидат има обавезу да 

процењује брзину кретања пешака на прилазу пешачком прелазу, и да у складу 

са том проценом донесе одлуку о пропуштању пешака. Прилагођена брзина 

кретања омогућиће кандидату благовремено заустављање возила услед промене 

саобраћајне ситуације или изненадно створене опасности од стране других 

учесника у саобраћају. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 1. Поступање и однос према пешацима 

На прилазу пешачком прелазу кандидат је обавезан да прилагоди брзину 

кретања, али је за безбедан прелазак возилом преко пешачког прелаза и 

безбедно поступање возача у односу на пешака потребно:  

 Држати безбедно одстојање и растојање у односу на пешака; 

 Пратити кретање пешака на прилазу пешачком прелазу; 

 Успоставити визуални контакт са пешаком; 

 Препознати намеру пешака о ступању на пешачки прелаз; 

 Очекивати изненадно ступање пешака на коловоз; 

 Бити спреман за благовремену реакцију (избегавање пешака или 

безбедно заустављање возила). 

За могућност правовременог уочавања пешака нарочито у близини раскрснице, 

где је опажање пешака отежано из много разлога, највећи значај има чуло вида.  

Ноћу и у условима смањене видљивости уочљивост и опажање пешака је 

оганичена нарочито на местима где не постоји довољна осветљеност пешачког 

прелаза. Уочавање пешака зависи и од боје одеће коју носе, тамна или светла 

одећа. Кандидат за возача није у могућности да мења услове видљивости у 

којима учествује у саобраћају, али је дужан да приликом вожње ноћу и под 

неповољним временским условима управља возилом уз повећану опрезност и 

прилагоћеном брзином кретања. 

Кандидат мора знати како се последице непоштовања ограничења и 

неприлагођавања брзине кретања возила на прилазу пешачком прелазу 

вреднују на практичном делу возачког испита. Уколико кандидат за возача 
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приликом извођења радњи и поступања прекорачи брзину кретања до 10 km/h 

у насељу, испитивач ће евидентирати један негативан бод. 

Ако кандидат приликом извођења радњи и поступања прекорачи брзину 

кретања за више од 10 km/h у насељу, односно за више од 20 km/h ван насеља, 

испитивач ће евидентирати да кандидат није положио возачки испит. 

4.4.2. Поступање возача и однос према пешацима при наиласку на пешачки 

прелаз при кретању право 

Оспособљавање кандидата за возаче се реализује према утврђеном наставном 

плану и програму. Обука вожње се изводи на полигону и на јавним путевима 

слабијег, средњег и јаког интензитета саобраћаја. Полигони за почетну обуку 

кандидата се могу користити и у каснијим фазама обуке за симулацију 

одређених саобраћајних ситуација. Управљање возилом на путевима у насељу је 

веома сложено за кандидата јер се изводи у стварним саобраћајним условима. 

Након почетне припреме на полигону, кандидати се већ на првим часовима у 

саобраћају на путу сусрећу са захтевним саобраћајним ситуацијама које ће врло 

брзо морати сами да решавају. Једна од таквих сложених и захтевних 

саобраћајних ситуација је поступање и однос кандидата према пешацима који 

прелазе преко или се крећу дуж коловоза.  

За успешно практично оспособљавање које се односи на поступање кандидата 

према пешацима, неопходно је да је кандидат савладао технику и вештину 

управљања возилом. Значајно је и да инструктор свој начин рада прилагоди 

сваком кандидату појединачно, применом принципа повезаности теорије и 

праксе, односно принципа систематичности и поступности. 

У уводном делу часа инструктор упознаје кандидата са поступањем возача 

према пешацима при наиласку на пешачки прелаз. Обзиром да се највећи број 

пешачких прелаза налази на прилазу раскрсници потребно је да инструктор 

поразговара са кандидатом о проблематици саобраћаја на раскрсници, начину 

регулисања саобраћаја на пешачком прелазу и могућим опасним ситуацијама 

које могу довести до саобраћајне незгоде. Методом разговора и детаљним 

објашњењем инструктора о обавезама возача према пешацима при наиласку на 

пешачки прелаз, кандидат се припрема за стварне саобраћајне ситуације. 

Инструктор на располагању има и одређена дидактичка средства која ће му 

олакшати рад са кандидатима. Уколико сматра да је то неопходно, инструктор 

може на блоку папира нацртати саобраћајну ситуацију и на тај начин објаснити 

и разјаснити кандидату недоумице уколико их има. 

Инструктор на располагању има и могућност примене демонстративне методе. 

Дакле, ако процени да је то неопходно инструктор може показати и објаснити 

кандидату поступање возача према пешацима при наиласку на пешачки прелаз. 

У главном делу часа кандидат самостално, уз инструкције и подршку 

инструктора, а у зависности од нивоа оспособљености и сложености 

саобраћајне ситуације, реализује дефинисане задатке од стране инструктора. 
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Увежбавање поступања возача према пешацима је саставни део сваког 

наставног часа и садржински је повезан са претходним и наредним часовима.  

Припрема кандидата за пролазак преко пешачког прелаза почиње на довољној 

удаљености од пешачког прелаза, када кандидат уочи пешачки прелаз, односно 

када инструктор да инструкцију кандидату да наилази на пешачки прелаз 

(уколико је недовољно оспособљен кандидат). При наиласку на пешачки прелаз, 

радње које се изводе возилом и поступање кандидата према пешацима и 

осталим учесницима у саобраћају морају бити изведене правилно, безбедно и 

прописно. Поступање кандидата према пешацима при наиласку и проласку 

преко пешачког прелаза условљено је низом различитих фактора. Стрпљење 

инструктора, разумевање грешака које кандидат чини и поступност у раду су 

неопходни за систематско усвајање знања и вештина. Поступање возача према 

пешацима при кретању право и наиласку на пешачки прелаз који се налази 

испред или иза раскрснице захтева од возача концентрацију, стално праћење, 

прукупљање и обраду информација као и брзо реаговање возача због честих 

промена саобраћајних ситуација. При наиласку на пешачки прелаз при кретању 

право, пажња инструктора је првенствено усмерена на безбедан прилазак 

пешачком прелазу, односно на безбедан пролазак преко пешачког прелаза, а 

затим и на остале елементе који се односе на правилно и прописно кретање 

возила.  

Пажња инструктора је усмерена и на технику вожње као и на то да ли кандидат 

правилно и благовремено изводи следеће радње: 

 Прилагођавање брзине кретања возила условима саобраћаја и одабир 

одговарајућег степена преноса; 

 Избор саобраћајне траке за кретање;  

 Одржавање правца кретања; 

 Држање безбедног одстојања;  

 Држање безбедног растојања у односу на десну ивицу коловоза, препреке 

на путу, возила и других учесника у саобраћају;  

 Уочавање пешачког прелаза и начина регулисања саобраћаја на 

пешачком прелазу; 

 Уверавање о кретању пешака на прилазу пешачком прелазу и на 

пешачком прелазу; 

 Уверавање о кретању осталих учесника у саобраћају; 

 Да ли кандидат прати кретање пешака на прилазу пешачком прелазу; 

 Да ли кандидат успоставља визуални контакт са пешаком; 

 Да ли кандидат препознаје намеру пешака о ступању на пешачки 

прелаз; 

 Поступање према саобраћајној сигнализацији; 

 Процена саобраћајне ситуације; 

 Пропуштање пешака заустављањем, односно кретањем без заустављања; 

 Безбедан пролазак преко пешачког прелаза. 
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У оваквим сложеним саобраћајним ситуацијама нема довољно времена за 

детаљна објашњавања већ инструктор упућује кратке инструкције кандидату, а 

уколико је потребно инструктор може пружити детаљна објашњења кандидату 

или указати на грешке тако што ће кандидат зауставити возило на првом 

погодном месту. На овај начин кандидат неће бити оптерећен захтевима које му 

намеће саобраћај и биће у могућности да саслуша инструктора и размисли о 

инструкцијама и саветима које добија. 

У завршном делу часа инструктор вожње врши анализу наставног часа и 

вредновање задатака који су реализовани при поступању кандидата према 

пешацима при кретању право и наиласку на пешачки прелаз. У овом делу часа 

инструктор вожње даје сугестије кандидату и детаљно га упознаје са грешкама и 

предлогом за унапређење знања и вештина. Осим описних карактеристика за 

оцену оспособљености кандидата, инструктор може користити и вредновање и 

оцењивање грешака које су садржане у Бодовној листи практичног испита 

(Табела1). 

Табела 1. Вредновање грешака  

Грешке  Број негативних бодова 

Одржавање правца кретања 
1 

Недржање одстојања/растојања 

Прилагођавање брзине кретања 
1 

Несигуран прелазак преко пешачког прелаза 

„Нагло“ заустављање 1 

Заустављање на пешачком прелазу 1 

Непропуштање пешака Није положио 

У завршном делу часа инструктор ће извршити евалуацију целокупног тока часа 

са посебним освртом на дефинисане задатке на почетку часа. Инструктор вожње 

и током часа указује кандидату на грешке и даје сугестије, али на крају часа врши 

детаљну евалуацију наставног часа. 

4.4.3. Поступање возача и однос према пешацима при наиласку на пешачки 

прелаз при скретању  

У уводном делу часа, пре почетка практичног увежбавања поступања према 

пешацима при наиласку на пешачки прелаз на бочном путу, потребно је да 

инструктор са кандидатом заједно прође кроз правила саобраћаја којима се 

регулише скретање улево и удесно. Инструктор треба да објасни кандидату да 

приликом скретања на раскрсници постоји већи број конфликтних и опасних 

ситуација које могу довести до саобраћајне незгоде. Потребно је са кандидатом 

разговарати о томе које су то могуће конфликтне ситуације при скретању и на 

који начин их треба предвидети и спречити да до њих дође.  

У овом делу часа, инструктор треба да теоријски разради са кандидатом  

поступање и однос према пешацима при наиласку на пешачки прелаз који се 

налази на бочном путу. Инструктор треба детаљно да објасни кандидату 
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процедуру заузимања положаја возилом за скретање, затим улазак у 

раскрсницу, пропуштање возила која имају првенство пролаза, доношење 

одлуке о пропуштању пешака и начину на који ће то урадити (заустављањем или 

кретањем). Инструктор ће указати кандидату и на значај планирања и 

начинизвршења одређене радње/поступања у саобраћају.  
 

 

Слика 2. Пешачки прелаз на улазу на бочни пут улево и удесно 

У главном делу часа кандидат уз инструкције и подршку инструктора, а у 

зависности од нивоа оспособљености и сложености саобраћајне ситуације, 

реализује дефинисане задатке на почетку часа. На довољној удаљености испред 

раскрснице потребно је да инструктор благовремено да инструкцију и припреми 

кандидата за скретање и наилазак на пешачки прелаз. Већ на самом прилазу 

раскрсници потребно је да кандидат осмотри саобраћај и кретање пешака на 

бочном путу, односно на прилазу бочног пута. 

За извођење ове радње неопходно је да је инструктор објаснио кандидату начин 

уверавања возача при скретању (осматрање саобраћаја испред и иза возила 

путем ретровизора, преко рамена уколико је потребно због „мртвих углова на 

возилу“). Поступање возача према пешацима при скретању на бочни пут на 

којем се налази пешачки прелаз захтева од кандидата концентрацију, стално 

праћење, прукупљање и обраду информација као и брзо реаговање возача због 

честих промена саобраћајних ситуација. Приликом извођења свих радњи у 

саобраћају на јавном путу уверавање да се радња/поступање може безбедно 

извести подразумева и  процену целокупне саобраћајне ситуације. При наиласку 

на пешачки прелаз при скретању на бочни пут, пажња инструктора је усмерена 

на безбедно скретање, а затим на прилазак пешачком прелазу и безбедан 

пролазак преко пешачког прелаза уз пропуштање пешака. 

Пажња инструктора је усмерена на технику и вештину управљања возилом и да 

ли кандидат правилно и безбедно поступа према пешацима: 

 Благовремено га обавестити о скретању; 

 Упозорити га да прилагоди брзину кретања возила, уколико је потребно; 

 Водити рачуна о правилној техници вожње; 
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 Пратити кандидата да ли правилно врши уверавање; 

 Да ли је извршио обавештавање осталих учесника у саобраћају о својој 

намери; 

 Да ли је извршио заузимање положаја у саобраћајној траци за скретање; 

 Да ли постоје услови за улазак у раскрсницу; 

 Да ли осматра пешачки прелаз и пешаке на бочном путу; 

 Да ли правилно процењује намеру возача који долазе из супротног смера; 

 Да ли скретање врши правилном путањом; 

 Да ли успоставља визуални контакт са пешацима; 

 Процена саобраћајне ситуације; 

 Да ли доноси исправну одлуку о пропуштању пешака; 

 Пропуштање пешака заустављањем, односно кретањем без заустављања; 

 Безбедан пролазак преко пешачког прелаза. 

У завршном делу часа инструктор вожње врши анализу наставног часа и 

вредновање задатака који су реализовани при поступању и односу кандидата 

према пешацима, при скретању и наиласку на пешачки прелаз. У овом делу часа 

инструктор вожње даје сугестије кандидату и детаљно га упознаје са грешкама и 

предлогом за унапређење знања и вештина.  

Табела 2. Вредновање грешака  

Грешке Број негативних бодова 

Беспотребно давање звучних сигнала 

1 
Пролазак при ступању пешака на пешачки 

прелаз са леве стране 

Пролазак при ступању пешака на пешачки 

прелаз са десне стране 

Није положио 

Пешак се зауставио на пешачком прелазу Угрожавање безбедности 

У Табели 2 приказане су најчешће грешке које кандидати чине при скретању и 

наиласку на пешачки прелаз. За наведене грешке кандидат ће добити одређени 

број негативних поена односно оцену НП (није положио) уколико је учинио 

недозвољену радњу, односно оцену УБ (угрожавање безбедности). 

4.5. ПОСТУПАЊЕ ВОЗАЧА У ОДНОСУ НА ПЕШАКА КОЈИ ПРЕЛАЗИ 

КОЛОВОЗ ВАН ОЗНАЧЕНОГ ПЕШАЧКОГ ПРЕЛАЗА 

Након упознавања кандидата са задатком који ће се увежбавати на часу, 

инструктор објашњава кандидату поступање и однос возача према пешацима 

који прелазе коловоз ван означеног пешачког прелаза. Потребно је да 

инструктор подсети кандидата на правила који регулишу кретање пешака преко 

коловоза ван означеног пешачког прелаза. Уколико пешак прелази коловоз на 

удаљености до 100 m од означеног пешачког прелаза онда он то чини 
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непрописно. Уколико пешак прелази преко коловоза на удаљености већој од 

100 m, он то чини прописно.  
  

3а)  Кретање право 3б)  Скретање на бочни пут 

Слика 3. Прелазак пешака преко коловоза ван означеног пешачког прелаза 

У уводном делу часа, инструктор може користити и методу проблемског 

решавања ситуација у саобраћају показивањем слика, цртежа и фотографија уз 

обострано коментарисање и са навођењем потенцијално опасних ситуација када 

пешак ствара опасну и изненадну ситуацију при преласку преко коловоза. Возач 

је дужан да непрекидно прати и анализира кретање пешака који прелазе 

коловоз ван означеног пешачког прелаза и да у складу са тим предвиди могуће 

опасности и предузме одговарајућу радњу како би избегао потенцијалну 

опасност. Када се возач креће право и пешак прелази коловоз ван означеног 

пешачког прелаза, возач није дужан да пропусти пешака у таквој ситуацији али 

га неће угрозити и створити опасну ситуацију за пешака. Уколико возач при 

кретању право има намеру да пропусти пешака који прелази преко коловоза 

ван означеног пешачког прелаза, он мора да процени целокупну саобраћајну 

ситуацију како оваквим поступањем не би угрозио пешака од стране осталих 

учесника у саобраћају. 

Потребно је кандидату и додатно објаснити различито поступање возача 

уколико возач скреће на бочни пут на чијем улазу не постоји пешачки прелаз. У 

таквој ситуацији, возач је дужан да пропусти пешаке који су већ ступили или 

ступају на коловоз (Слика 3б). 

У главном делу часа, приликом увежбавања поступања кандидата према 

пешацима који прелазе коловоз ван означеног пешачког прелаза, пажња 

инструктора је усмерена на технику и вештину управљања возилом и да ли 

кандидат правилно и благовремено изводи следеће радње: 

 Да ли је уочио пешака који прелази или има намеру да пређе преко 

коловоза; 

 Да ли  прилагођава брзину кретања возила, уколико је потребно; 

 Прати кандидата да ли врши уверавање; 

 Да ли успоставља визуални контакт са пешацима; 
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 Да ли правилно процењује намеру пешака, брзину кретања и категорију 

пешака; 

 Да ли осматрањем саобраћаја испред/иза возила врши процену 

саобраћајне ситуације; 

 Да ли доноси исправну одлуку о пропуштању пешака; 

 Да ли ствара опасну ситуацију за пешака; 

 Пропуштање пешака заустављањем, односно кретањем без заустављања; 

 Безбедан пролазак без заустављања; 

У завршном делу часа инструктор вожње врши анализу наставног часа и 

вредновање задатака који су реализовани при поступању и односу кандидата 

према пешацима који прелазе коловоз ван означеног пешачког прелаза. У овом 

делу часа инструктор вожње даје сугестије кандидату и детаљно га упознаје са 

грешкама и предлогом за унапређење знања и вештина. 

 

Табела 3. Вредновање грешака 

Грешке Број негативних бодова 

Заустављање ради пропуштања пешака 

који нема намеру да пређе преко 

коловоза 

1 

Прилагођавање брзине кретања 1 

Напропуштање пешака на бочном путу Није положио 

Стварање опасне ситуације за пешака при 

заустављању ради пропуштања пешака 
Угрожавање безбедности 

Проверу и вредновање нивоа стечених вештина и навика кандидата, инструктор 

врши у току и на крају наставног часа. У Табели 3 приказане су могуће грешке 

које кандидати чине при поступању и односу према пешацима који прелазе 

коловоз ван означеног пешачког прелаза и начин њиховог вредновања. 

4.6. ПОСТУПАЊЕ ВОЗАЧА У ОДНОСУ НА ПЕШАКА КОЈИ СЕ КРЕЋЕ 

ДУЖ КОЛОВОЗА 

У уводном делу часа потребно је да инструктор са кандидатом заједно прође 

кроз правила саобраћаја којима се регулише кретање пешака дуж коловоза и 

обавезама возача према таквим пешацима. У овом делу часа инструктор треба 

да теоријски разради са кандидатом  поступање возача при претицању, 

обилажењу и мимоилажењу са пешаком. Инструктор ће указати кандидату и на 

значај планирања и начин извршења наведених радњи у саобраћају.  

Када се пешак креће уз леву ивицу коловоза (Слика 4а), тада се возач својим 

возилом мимоилази са пешаком са десне стране. Уколико се пешак креће уз 

десну ивицу коловоза тада возач својим возилом врши претицање пешака, 

односно обилажење ако је пешак заустављен на коловозу (Слика 4б). 
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У главном делу часа пажња инструктора је усмерена на технику и вештину 

управљања возилом и да ли кандидат правилно, безбедно и прописно изводи 

следеће радње: 

 Одржавање правца кретања; 

 Да ли је уочио пешака који се креће дуж коловоза; 

 Да ли  прилагођава брзину кретања возила, уколико је потребно; 

 Прати кандидата да ли врши уверавање;  

 Да ли кандидат прати кретање пешака; 

 Да ли након уверавања врши процену саобраћајне ситуације; 

 Да ли доноси исправну одлуку о претицању/обилажењу/мимоилажењу; 

 Да ли ствара опасну ситуацију за пешака;  

 Да ли правилно поступа према саобраћајној сигнализацији; 

 Да ли користи звучни знак упозорења ако је потребно; 

 Држање безбедног одстојања и растојања у односу на пешака; 

 Безбедан пролазак поред пешака;  

 

За безбедно пролажење поред пешака, потребно је да кандидат добро процени 

време и место проласка поред пешака, да остави довољно бочно растојање у 

односу на пешака и да не омета возила која му долазе из супротног смера.  

У завршном делу часа инструктор вожње врши анализу наставног часа и 

вредновање задатака који су реализовани при поступању и односу кандидата 

према пешацима који се крећу дуж коловоза.  

Табела 4. Вредновање грешака 

Грешке Број негативних бодова 

Претицање/мимоилажење/обилажење са пешаком (није 

укључио показивач правца) 
1 

Неуверавање при претицању/обилажењу/  

мимоилажењу 3 

Мимоилажење са пешаком преко неиспрекидане линије 1 

  

4а) Мимоилажење са пешаком 4б) Претицање/Обилажење пешака 

Слика 4. Поступање према пешацима који се крећу дуж коловоза 
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У завршном делу часа инструктор вожње даје сугестије кандидату и детаљно га 

упознаје са грешкама и предлогом за унапређење знања и вештина. Вредновање 

најчешћих грешака кандидата према пешацима који се крећу дуж коловоза 

приказано је у Табели 4. 

4.7. ПОСТУПАЊЕ ВОЗАЧА ПРЕМА ПОСЕБНИМ КАТЕГОРИЈАМА 

ПЕШАКА  

У уводном делу часа инструктор објашњава кандидату обавезе возача према 

посебним категоријама пешака у саобраћају (стара лица, немоћна лица и деца). 

Ако су у питању наведена лица возач има обавезу да заустави возило, а 

пешачком прелазу се приближава са намером да се заустави без обзира на 

активности пешака. Посебно је важно да инструктор истакне значај 

прилагођавања брзине кретања возила у зони школе, зони успореног 

саобраћаја и зони «30» због законских ограничења, али и због повећаног 

присуства пешака који се крећу по коловозу. 

У главном делу часа пажња инструктора је усмерена на технику и вештину 

управљања возилом и да ли се кандидат правилно, безбедно и прописно односи 

према посебним категоријама пешака: 

 Уочавање саобраћајног знака обавештења о почетку зоне школе, зоне 

успореног саобраћаја или зоне «30»; 

 Уочавање посебне категорије пешака на прилазу пешачком прелазу; 

 Прилагођавање брзине кретања возила и одабир одговарајућег степена 

преноса; 

 Одржавање правца кретања; 

 Држање безбедног одстојања и растојања; 

 Да ли кандидат уочава пешаке на и испред коловоза; 

 Уочавање пешачког прелаза и начина регулисања саобраћаја на 

пешачком прелазу; 

 Да ли кандидат прати кретање пешака на прилазу и на пешачком 

прелазу; 

 Уверавање о кретању осталих учесника у саобраћају; 

 Да ли кандидат успоставља визуални контакт са пешаком;  

  

Слика 5. Однос према посебним категоријама пешака 
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 Процена саобраћајне ситуације; 

 Да ли правилно поступа према саобраћајној сигнализацији; 

 Да ли ствара опасну ситуацију за пешаке; 

 Пропуштање пешака заустављањем; 

 Безбедан пролазак преко пешачког прелаза. 

У завршном делу часа инструктор врши анализу и доноси закључаке о 

квалитету извршења радње, указује на грешке и даје сугестије на који начин да 

се исправе. Провера нивоа стечених знања, вештина и навика кандидата за 

возача моторних возила представља посебан облик педагошке делатности и 

састоји  се  у вредновању успеха да ли је кандидат за возача оспособљен за 

самостално и безбедно управљање возилом у саобраћају на путу.  

Табела 5. Вредновање грешака  

Грешке Број негативних бодова 

Прекорачење брзине кретања у зони школе, 

зони успореног саобраћаја, зони „30“ 
Није положио 

Прелазак возилом преко пешачког прелаза  без 

заустављања 
Угрожавање безбедности 

Вредновање најчешћих грешака кандидата према посебним категоријама 

пешака приказано је у Табели 5. Проверу и вредновање нивоа стечених вештина 

и навика кандидата, инструктор врши у току и на крају наставног часа. У 

завршном делу часа инструктор вожње даје сугестије кандидату и детаљно га 

упознаје са грешкама и предлогом за унапређење знања и вештина. 
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5. МЕТОДИКА И ТЕХНИКА ОЦЕЊИВАЊА 

КАНДИДАТА НА ВОЗАЧКОМ ИСПИТУ И 

КВАЛИТЕТ У РАДУ 

 

ЦИЉ ЧАСА 

Циљ овог часа је да проширите и унапредите своја знања о методици, техници и 

усклађивању критеријума приликом оцењивања кандидата на возачком испиту  

при извођењу полигонских радњи и наиласку на пешачки прелаз.  

 

ЗАДАЦИ ЧАСА 

На крају овог часа полазници ће моћи да: 

(1) Правилно оцене две полигонске радње, 

(2) Наведу и објасне карактеристичне грешке које кандидати чине на 

практичном испиту у вези поступања према пешацима, а посебно при 

наиласку на пешачки прелаз, као што је дато у Приручнику и 

(3) Наведу и објасне критеријуме оцењивања за наведене грешке, као што је 

дато у Приручнику и представљено на часу 
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5.1 УВОД  

Област оспособљавања кандидата за возача моторних возила и полагање 

возачког испита у потпуности регулише: 

(1) Закон о безбедности саобраћаја на путевима „Службени гласник РС“ бр. 

41/09 од 2. јуна 2009, 53/10 од 29. јула 2010, 101/11 од 30. децембра 2011, 

32/13 од 8. априла 2013 - УС, 55/14 од 23. маја 2014, 96/15-др. закон и 9/16 од 

5. фебруара 2016.-УС. (у даљем тексту: ЗоБС);  

(2) Правилник о организовању, спровођењу и начину полагања возачког 

испита, вођењу и роковима чувања евиденција о возачком испиту и 

условима које мора да испуни возило на којем се обавља возачки испит, 

„Службени гласник РС“, бр. 93/2013 од 25. октобра 2013, 116/2013 од 26. 

децембра 2013, 108/14 од 10. октобра 2014, 36/2015 од 21. априла 2015, 

51/2015 од 12. јуна 2015, 86/2015 од 14. октобра 2015, 104/2015 од 17. 

децембра 2015., 77/2016 од 14. септембра 2016.,  82/2016 - исправка од 

22.9.2016, и 63/2017. од 28.06.2017. (у даљем тексту: Правилник о возачком 

испиту); 

(3) Правилник о условима које мора да испуњава привредно друштво, односно 

огранак привредног друштва или средња стручна школа који врше 

оспособљавање кандидата за возаче, „Службени гласник РС“, бр. 93/13 од 25. 

октобра 2013, 116/13 од 26. децембра 2013, 108/14 од 10. октобра 2014, 

127/14 од 21. новембра 2014 - исправка, 36/15 од 21. априла 2015, 51/2015 од 

12. јуна 2015, 86/2015 од 14. октобра 2015, 104/15 од 17. децембра 2015.,  

77/16 од 14. септембра 2016 и 63/17. од 28.06.2017. (у даљем тексту: 

Правилник о условима). 

 

5.2 ПРОПИСИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ПОЛАГАЊЕ ТЕОРИЈСКОГ 

ИСПИТА 

Правилник о возачком испиту је током четворогодишње примене претрпео низ 

измена и допуна. Последњим изменама дефинисане су процедуре које 

испитивачи спроводе у случају престанка рада ИСО система:  

Ако су због престанка комуникације једног или више рачунара за теоријски 

испит са ИСО, настали прекиди теоријског испита који нису дужи од 15 

минута, кандидатима који теоријски испит полажу на рачунарима код којих је 

настао прекид комуникације, аутоматски се продужава трајање испита за 

период недоступности ИСО. За кандидате који испит полажу на рачунарима код 

којих је настао прекид комуникације, теоријски испит се завршава када ти 

прекиди трају дуже од 15 минута. 
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5.3 ПРОПИСИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ИЗВОЂЕЊЕ ПОЛИГОНСКИХ 

РАДЊИ  

5.3.1 Прописан начин извођења полигонских радњи 

Извођење полигонских радњи прописано је чланом 16. Правилника о возачком 

испиту. 

На делу практичног испита који се спроводи на полигону кандидат за возача 

моторних возила категорија B1 и B изводи следеће полигонске радње:  

(1) вожња напред са променом степена преноса и уназад са променом 

саобраћајне траке, 

(2) паркирање возила подужно, вожњом уназад, 

(3) паркирање возила под правим углом, вожњом уназад, 

(4) полукружно окретање возила са највише три потпуна маневра на 

простору ширине, 

(5) две саобраћајне траке, 

(6) заустављање и полазак возилом на путу са успоном, 

(7) кочење и заустављање. 

Паркирање возила под правим углом, вожњом уназад, изводи се према 

ситуацији на слици 7. која је дата у Прилогу 1. Кандидат возилом из положаја „1” 

креће се ходом унапред до положаја „2”, који заузима на начин који му 

омогућава да кретањем ходом уназад возило заустави на паркинг месту, при 

чему цело возило мора бити у пољу паркинг места. Приликом извођења ове 

радње кандидат може предњим точком прећи разделну линију, а у случају 

другог покушаја радњу може започети из положаја „2”; 

1 2

 

Слика 1. Паркирање возилом под правим углом, вожњом уназад  

Кочење и заустављање, изводи се према ситуацији приказаној на слици 3. 

Кандидат од полазне линије „m” до линије кочења „n” убрзава до брзине од 

најмање 30 km/h, након чега успорава форсираним непрекидним деловањем 

на команду радне кочнице, и зауставља се тако да хоризонтална пројекција 

најистуреније тачке предњег дела возила на подлогу не сме бити иза крајње 

линије „p”. Сила на команди се мора дозирати тако да не дође до блокирања 

било ког точка. 
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m n p30 - 0 km/h0 - 30 km/h

 

 

 

Слика 2. Кочење и заустављање 

На делу практичног испита који се спроводи на полигону кандидат за возача 

моторних возила категорија АМ, А1, А2 и А изводи следеће полигонске радње:  

(1) вожња по правцу и заустављање, 

(2) „слалом” вожња, 

(3) вожња путањом у облику броја „8” и 

(4) кочење и заустављање. 

Кочење и заустављање, изводи се у означеном коридору на два начина, према 

ситуацији на слици 3. На први начин, кандидат од полазне линије „m”, до линије 

кочења „n” убрзава до брзине од најмање 30 km/h, након чега успорава, до 

поља „I”, делујући непрекидно на обе команде кочног система, да би се 

зауставио у том пољу, тако да контактна површина предњег точка са подлогом 

буде у том пољу, а хоризонтална пројекција најистуреније тачке предњег точка 

возила на подлогу не сме бити иза крајње линије „p”. На други начин, кандидат 

истом брзином долази до линије кочења „n”, након чега форсираним 

непрекидним деловањем на обе команде кочног система остварује што краћи 

пут заустављања, тако да на крају кочења хоризонтална пројекција 

најистуреније тачке предњег точка возила на подлогу не сме бити иза крајње 

линије „p”. У оба случаја сила на командама се мора дозирати тако да не дође 

до блокирања било којег точка.  

Слика 3. Кочење и заустављање 

Правилником о возачком испиту прописано је да се полигонске радње 

паркирање и кочење и заустављање могу изводити највише у два покушаја. 

Такође, прописано је да приликом извођења полигонске радње кочење и 

заустављање, један од испитивача мора седети, у моторном возилу B категорије, 

на месту са дуплим ножним командама. 

 

Слика 4. Бодовна листа практичног испита за категорију В – полигонске радње 
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5.3.2 Прописан начин оцењивања полигонских радњи  

Начин бодовања полигонских радњи прописан је Чланом 29. Правилника о 

возачком испиту на следећи начин: 

Негативну оцену („није положио”) полигонске радње кочење и заустављање, 

на делу практичног испита који се спроводи на полигону, испитивач ће дати 

кандидату који одговарајућу радњу није извео успешно на прописан начин у 

прописаном броју покушаја. 

Јединствену негативну оцену („није положио”) полигонских радњи 

паркирање возила подужно, вожњом уназад и паркирање возилом под 

правим углом, вожњом уназад, на делу практичног испита који се спроводи 

на полигону, испитивач ће дати кандидату који није извео успешно ниједну од 

наведених радњи на прописан начин у прописаном броју покушаја. 

Један негативан бод за неуспешан покушај извођења полигонске радње, 

испитивач ће дати кандидату који није успешно извео радњу за коју је 

предвиђено да се изводи у једном покушају. 

Један негативан бод, за неуспешан покушај извођења полигонске радње, 

испитивач ће дати кандидату који је успешно извео у другом покушају 

полигонску радњу кочење и заустављање. 

Испитивач ће дати кандидату по један негативан бод за сваки неуспешан 

покушај извођења полигонских радњи паркирање возила подужно, вожњом 

уназад и паркирање возилом под правим углом, вожњом уназад, осим у 

случају добијања јединствене негативне оцене („није положио”). 

Негативну оцену („није положио”) на практичном испиту испитивач ће дати 

кандидату ако: 

(1) добије негативну оцену („није положио”) приликом извођења 

полигонске радње кочење и заустављање;  

(2) добије јединствену негативну оцену („није положио”) приликом 

извођења полигонских радњи паркирање возила подужно, вожњом 

уназад и паркирање возилом под правим углом, вожњом уназад. 

5.4 ОЦЕЊИВАЊЕ КАНДИДАТА НА ВОЗАЧКОМ ИСПИТУ 

Област оспособљавања кандидата за возаче и полагање возачког испита 

регулисана је и прописана Законом о безбедности саобраћаја на путевима, и 

сетом подзаконских аката (правилника) која ближе уређују ову област. Ови 

правилници су током четворогодишње примене претрпели низ измена и 

допуна. Последњe измене и допуне ступиле су на правну снагу јуна 2017. године, 

а најзначајнија измена јесте увођење ИСО система у процес оспособљавања, 

што, између осталог, подразумева и процедуралне измене приликом 

спровођења возачког испита.  
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Возачки испит се састоји из две целине: теоријског и практичног испита. На 

возачком испиту се утврђује да ли је кандидат стекао потребна теоријска и 

практична знања за самостално управљање возилом у саобраћају на путу. 

Кандидат за возача је положио возачки испит када положи теоријски и 

практични испит као целину. Возачки испит организује и спроводи правно лице 

за оспособљавање кандидата за возаче, и полаже сe пред комисијом која се 

састоји од два члана, од којих је један испитивач полицијски службеник, а други 

је испитивач из правног лица. 

5.5 ОЦЕЊИВАЊЕ НА ТЕОРИЈСКОМ ИСПИТУ 

Теоријски испит кандидати полажу на рачунару путем теста, који је састављен од 

случајно изабраних питања из укупног фонда питања. Цео ток спровођења 

теоријског испита се снима путем аудио – видео система, а у случају престанка 

рада овог система, испитивачи не могу започети односно наставити теоријски 

испит. 

На почетку и завршетку спровођења теоријског испита, испитивачи спроводе 

неопходне административне процедуре. Након започињања теоријског испита 

није дозвољена комуникација између кандидата, односно кандидата и 

испитивача. Испитивачи не учествују у оцењивању теоријског испита, већ 

рачунар аутоматски, када кандидат потврди завршетак испита, обавештава 

кандидата о успеху.  

5.6 ОЦЕЊИВАЊЕ НА ПРАКТИЧНОМ ИСПИТУ 

Практични испит се полаже из управљања возилом на уређеном полигону за 

практичну обуку и у саобраћају на јавном путу. Након што кандидат добије 

потребне инструкције о спровођењу практичног испита, кандидату се путем 

рачунара за практични испит, из централне базе података ИСО одређује 

испитни задатак, случајним избором једног испитног задатка из фонда свих 

испитних задатка правног лица које спроводи практични испит. Сваки од 

испитивача на практичном испиту има своју бодовну листу коју попуњава у току 

испита, односно уписује податке о оствареним резултатима у одговарајуће 

рубрике. Бодовна листа практичног испита, коју испитивачи воде и на основу 

које оцењују и вреднују резултат који је кандидат показао на испиту, разликује 

се за сваку категорију за коју кандидат полаже. Након завршеног практичног 

испита, испитивач ће кандидату дати оцену у складу са резултатом вредновања 

испита. Кандидат је положио практични испит ако оба испитивача дају 

позитивну оцену („положио“). Након спроведеног практичног испита, 

испитивачи су дужни да закључе своје бодовне листе и да сваком кандидату 

образложе резултат испита. У току спровођења практичног испита, испитивачи 

морају извршити препис података из својих бодовних листа у централну базу 

ИСО, које оверавају електронским потписом. 
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Неки од проблема који се јављају при спровођењу практичног испита, 

последица су додатних административних процедура и проблема који настају у 

раду и функционисању ИСО система. Увођењем ИСО система на практичном 

испиту рад испитивача је постао сложенији и комплекснији. Прописане 

административне и процедуре ИСО система не доприносе подизању квалитета у 

оцењивању. Ипак, највећи проблеми на практичном делу возачког испита се и 

даље односе на неусаглашеност критеријума од стране испитивача.  

Неки од испитивача из правног лица овај проблем превазилазе тако што не 

воде своју бодовну листу током практичног испита, већ је на крају испита 

преписују од испитивача из МУП-а, што је крајње непрофесионално и што 

додатно не доприноси подизању квалитета у оцењивању и вредновању успеха 

кандидата на возачком испиту. 

5.7 ОЦЕЊИВАЊЕ КАНДИДАТА У ВЕЗИ ПОСТУПАЊА ПРЕМА 

ПЕШАЦИМА 

Кретање пешака и обавезе возача према пешацима  регулисано је Законом о 

безбедности саобраћаја на путевима.  Приликом оцењивања поступања 

кандидата при наиласку на пешачки прелаз, испитивачи морају узети у обзир и 

карактеристике пешака и њихово понашање. Положај пешака и њихова 

удаљеност од ивичне линије, као и чињеница да ли се пешак креће као 

појединац или у групи, утичу на уочљивост пешака, односно на одлуку 

кандидата о пропуштању пешака. Када пешаци стоје неколико метара од ивичне 

линије коловоза, кандидатима је тешко да правилно процене да ли пешаци 

имају намеру да пређу преко пешачког прелаза или не. Процес доношења 

одлуке о пропуштању, кандидатима је олакшан уколико пешаци својим 

кретањем и понашањем дају до знања да им је намера да желе да пређу преко 

пешачког прелаза. На доношење одлуке о пропуштању пешака утиче и да ли се 

пешак налази са десне или са леве стране коловоза, да ли коловоз има две 

коловозне траке и да ли је прелазак преко коловоза са или без разделног 

острва за привремено задржавање пешака. Такође, испитивачи при оцењивању 

кандидата, морају узети у обзир и ризична понашања пешака која су последица 

непоштовања саобраћајних правила и прописа. При наиласку на пешачки 

прелаз, испитивачи оцењују оне радње и поступања која су карактеристична за 

наилазак на пешачки прелаз и пропуштање пешака који се налазе на коловозу 

или ступају на коловоз,односно показују намеру да ће ступити на коловоз. 

Пажња испитивача је усмерена на безбедно поступање кандидата при наиласку 

на пешачки прелаз, а затим и на остале елементе од значаја за правилно и 

прописно кретање возила у саобраћају на путу. Сваки од испитивача води своју 

бодовну листу коју попуњава у току испита. У одговарајућим рубрикама 

испитивачи евидентирају грешке које је кандидат учинио.  

При наиласку на пешачки прелаз, у оквиру бодовне листе испитивачи оцењују и 

вреднују следеће елементе: 
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 Радње,  

 Поступање, 

 Техника вожње, 

 Недозвољене грешке, и 

 Угрожавање безбедности. 

Радње које испитивачи оцењују су: 

 Кретање по путу, 

 Промена саобраћајне траке,  

 Престројавање,  

 Скретање возила,  

 Мимоилажење,  

 Претицање,  

 Обилажење возила, односно препреке 

 Однос према пешацима,и  

 Заустављање и паркирање.  

Поступања кандидата које испитивачи оцењују су: 

 Поступање по светлосним саобраћајним знаковима, 

 Поступање по саобраћајним знаковима, 

 Поступање по ознакама на коловозу и 

 Употреба звучних и светлосних знакова упозорења. 

Елементи технике вожње који се оцењују: 

 Покретање возила, 

 Деловања на команду уређаја за управљање, 

 Промена степена преноса, 

 Кочење, 

 Убрзавање и 

 Заштита животне средине и економичне вожње. 

Негативну оцену („није положио”- у даљем тексту НП), на делу практичног 

испита који се спроводи у саобраћају на јавном путу, испитивач ће дати 

кандидату који направи недозвољену грешку приликом извођења радњи, 

односно поступања. 

Недозвољене грешке приликом извођења радњи, односно поступања су: 

1) Непоштовање прописа о првенству пролаза, односно пропуштању 

возила, односно пешака, односно шинских возила, приликом извођења 

свих радњи; 

2) Непоступање по знацима и наредбама овлашћеног лица; 

3) Пролазак на „црвено” светло на семафору и истовремено укључено 

„црвено” и „жуто” светло на семафору; 

4) Пролазак на „жуто” светло на семафору(осим у случају када се возило не 

може безбедно зауставити; 

5) Незаустављање на раскрсници регулисаној саобраћајним знаком 

„обавезно заустављање”, саобраћајни знак „забрана пролаза без 
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заустављања”, односно испред ознаке на коловозу„неиспрекидана линија 

заустављања”; 

6) Непоштовање ограничења брзине кретања, при чему је брзина 

прекорачена за више од 10 km/h у насељу, односно за више од 20 km/h 

ван насеља; 

7) Непоштовање ограничења брзине кретања у зони школе, зони „30” и 

зони успореног саобраћаја; 

8) Непоштовање саобраћајног знака забране претицања; 

9) Кретање левом страном коловоза у смеру кретања; 

10) Претицање прелажењем преко неиспрекидане уздужне линије, при чему 

се користи саобраћајна трака за кретање возила из супротног смера; 

11) Кретање возила или извођење радњи, на површини ван коловоза; 

12) Кретање коловозном траком намењеном за саобраћај возила из 

супротног смера на путу на којем постоје најмање четири саобраћајне 

траке; 

13) Претицање прелажењем преко неиспрекидане уздужне линије, при чему 

се користи саобраћајна трака за кретање возила из супротног смера; 

14) Претицање колоне возила; 

15) Кретање возила или извођење радњи, на површини ван коловоза; 

Угрожавање безбедности(у даљем тексту УБ) код којих се завршава испит: 

 Угрожавање сопствене безбедности, односно других возача, 

 Угрожавање безбедности пешака, а нарочито деце и немоћних лица, 

 Испитивач делује на команду уређаја за заустављање, односно команду 

уређаја за управљање, из разлога безбедности, 

 Коришћење мобилног телефона, и 

 Непоступање по наредбама испитне комисије. 

Бодовна листа садржи следеће тачке које се односе на оцењивање пешака; 

РАДЊЕ 3.11 Однос према пешацима; 

НЕДОЗВОЉЕНЕ 

ГРЕШКЕ 
6.1 

Непоштовање прописа о првенству пролаза, односно 

пропуштању  возила, односно пешака, односно шинских 

возила, приликом извођења свих радњи; 

УГРОЖАВАЊЕ 

БЕЗБЕДНОСТИ 

7.2 
Угрожавање безбедности пешака, а нарочито деце и немоћних 

лица; 

7.3 
Испитивач делује на команду уређаја за заустављање, односно 

команду  уређаја за  управљање, из разлога безбедности 

На основу Правилника о возачким испитима под односом према пешацима се 

сматра: 

 Уочавање обележеног пешачког прелаза; 

 Уочавање пешака у близини и на пешачком прелазу;  

 Прилагођавање брзине кретања; 

 Прелазак преко пешачког прелаза. 
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Приликом оцењивања извођења радњи возилом, односно поступања оцењују 

се сви елементи радње, односно поступања тако што испитивач евидентира по 

један негативан бод за сваку учињену грешку.Уколико кандидат непоштује 

прописе о првенству пролаза, односно пропуштању пешака, сматра се да је 

направио недозвољену грешку приликом извођења радњи, односно поступања 

и испитивач ће дати кандидату негативну оцену („није положио”), на делу 

практичног испита који се спроводи у саобраћају на јавном путу. 

Под непропуштањем пешака сматра се када возач кретањем свог возила утиче 

на промену начина кретања пешака. Возач не сме да примора пешака да се 

нагло заустави због пропуштања возила или да нагло мења брзину хода, да 

потрчи или да се враћа уназад, да би избегао опасну ситуацију. 

5.8 НАЈЧЕШЋЕ ГРЕШКЕ КАНДИДАТА ПРИ КРЕТАЊУ ПРАВО И 

НАИЛАСКУ НА ПЕШАЧКИ ПРЕЛАЗ 

 

Слика 1. Пешачки прелаз испред раскрснице 

При  кретању право и наиласку на пешачки прелаз испред раскрснице, 

кандидати на возачком испиту најчешће праве следеће грешке: 

Табела 1. Грешке при наиласку на пешачки прелаз исред раксрснице 

Грешке Ознака из бодовне листе 
Вредновање 

грешака 

Одржавање правца кретања 

3.2 Кретање по путу 1 Недржање одстојања/растојања 

Безбедно успоравање 

Прилагођавање брзине кретања 

3.11 Однос према пешацима 1 

Неблаговремено уочавање пешака који 

прилази пешачком прелазу 

Лоша процена намере пешака и 

несигурно поступање 

„Нагло“ заустављање 5.4. Кочење 1 

Претицање возила које се приближава 

пешачком прелазу 

 

7.2. 

Угрожавање безбедности код 

којих се завршава испит 
УБ 

Непропуштање пешака 6.1 
Непоштовање прописа о 

првенству пролаза (пешак) 
НП 
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Слика 2. Пешачки прелаз иза раскрснице 

При  кретању право и наиласку на пешачки прелаз иза раскрснице, кандидати 

на возачком испиту најчешће праве следеће грешке: 

Табела 2. Грешке при наиласку на пешачки прелаз иза раксрснице 

Грешке Ознака из бодовне листе 
Вредновање 

грешака 

„Блокирање“ раскрснице 3.2 Кретање по путу 1 

Убрзавање 5.5 Техника вожње 1 

Претицање преко 

неиспрекидане линије 
6.15 

Претицање прелажењем преко 

неиспрекидане уздужне линије 
НП 

Недовољно осматрање 

пешачког прелаза 
3.11 Однос према пешацима 1 

Несигуран прелазак преко 

пешачког прелаза 

Обилажење возила испред 

пешачког прелаза 
7.3 

Угрожавање безбедности код којих 

се завршава испит 
УБ 

5.8.1 Објашњење грешака 

У бодовној листи практичног испита испитивачи ће евидентирати по један 

негативан бод за грешке из тачке 3.2. Кретање по путу. 

3.2  Кретање по путу  1                ∑  

Грешке из тачке 3.2 Кретање по путу дефинисане су чланом 26. Правилника: 

 Кретање по путу –  избор саобраћајне траке за кретање, одржавање 

правца кретања,држање одстојања, држање растојања у односу на десну 

ивицу коловоза, препреке на путу, возила и друге учеснике у саобраћају, 

безбедно успоравање, прилагођавање брзине кретања према условима 

пута и стању саобраћаја, прилагођавање брзине кретања према 

правилима саобраћаја, процена густине саобраћаја за улазак 

ураскрсницу; 

У бодовној листи практичног испита испитивачи ће евидентирати по један 

негативан бод за грешке из тачке 3.1.1.  

3.1 Однос према пешацима 1         ∑  НП 
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Грешке из тачке 3.1.1 Однос према пешацима,дефинисане су чланом 26. 

Правилника: 

 Однос према пешацима – уочавање обележеног пешачког прелаза, 

уочавање пешака у близини и на пешачком прелазу, прилагођавање 

брзине кретања, прелазак преко пешачког прелаза; 

У бодовној листи практичног испита испитивачи ће евидентирати један 

негативан бод за грешку из тачке 5.4 Кочење. 

3.5  Кочење  1                ∑  НП 

Грешке из тачке 5.4 Кочење дефинисане су чланом 26. Правилника: 

 Техника вожње обухвата: употреба команде кочног система у односу на 

саобраћајну ситуацију, употреба команде спојнице, одржавање правца и 

кочење коришћењем преносног механизма. 

У бодовној листи практичног испита испитивачи ће евидентирати оцену „није 

положио“ – НП под тачком 7.2 односно 7.3. 

7.2  Угрожавање безбедности пешака, а нарочито деце и немоћних  НП 

 

7.3  
Испитивач делује на команду уређаја за заустављање , односно команду 

уређаја за управљање из разлога безбедности 

НП 

Недозвољене грешке приликом извођења радњи, односно поступања из тачке 

7.1 и 7.3 бодовне листе дефинисане су чланом 30. Правилника: 

 Испитивач оцени да кандидат озбиљно угрожава себе или друге учеснике 

у саобраћају; 

 На практичном испиту, из разлога безбедности, испитивач делује на 

команде уређаја за заустављање, односно команду уређаја за управљање. 

 

 
Слика 3. Прелазак преко пешачког прелаза ван раскрснице 

При  кретању право и наиласку на пешачки прелаза који се налази ван 

раскрснице, кандидати на возачком испиту најчешће праве следеће грешке: 

 

 

 

 

 



Агенција за безбедност саобраћаја 

78 

 

Табела 3. Грешке при наиласку на пешачки прелаз ван раксрснице 

Грешке Ознака из бодовне листе 
Вредновање 

грешака 

Претицање пешака 3.9 Претицање 1 

Прекорачење брзине 3.2 / 6.8 

Кретање по путу/ 

Непоштовање 

ограничења брзине 

1 (до 10 km)/ 

НП (>10 km) 

(>20km) 

Поступање по саобраћајном знаку 

„близина пешачког прелаза“ 
4.2 

Поступање по 

саобраћајним знаковима 
1 

Промена саобраћајне траке без 

укљученог показивача правца 
3.3 

Промена саобраћајне 

траке 
1 

Није се уверио о кретању пешака на 

прилазу пешачком прелазу 
3.1 Однос према пешацима 3 

Заустављање испред пешачког 

прелаза без потребе (нема пешака) 
4.3 

Поступање по ознакама 

на коловозу 
1 

5.8.2 Објашњење грешака 

У бодовној листи практичног испита испитивачи ће евидентирати један 

негативан бод за грешку из тачке 3.9 Претицање. 

3.9 Претицање 1                ∑  НП  

Грешке из тачке 3.9 Претицање дефинисане су чланом 26. Правилника: 

 Претицање – уверавање у могућност безбедног извођења претицања, 

укључивање показивача правца, заузимање положаја за претицање, 

прилагођавање брзине кретања, држање одстојања, померање возила 

ради претицања, држање растојања у односу на возило које се претиче, 

стално праћење понашања претицаног возила, остваривање разлике у 

брзини кретања, повратак у саобраћајну траку којом се возило кретало 

пре претицања; 

У бодовној листи практичног испита испитивачи ће евидентирати оцену „није 

положио“ – НП под тачком 6.8.  

6.8  
Непоштовање ограничења брзине кретања при чему је брзина прекорачена за 

више од 10км/ч у насељу, односно за више од 20км/ч ван насеља 

НП 

Недозвољене грешке приликом извођења радњи, односно поступања из тачке 

6.8 бодовне листедефинисане су чланом 30. Правилника: 

 Непоштовање ограничења брзине кретања, при чему је брзина 

прекорачена за више од 10 km/h у насељу, односно за више од 20 km/h 

ван насеља.  

Уколико је кандидат прекорачио дозвољену брзину за мање од 10 km/h,  

испитивач ће у бодовној  листи у простору за радњу „Кретање по путу“ 

убележити по један негативан бод за свако прекорачење дозвољене брзине. 
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У бодовној листи практичног испита испитивачи ће евидентирати један 

негативан бод за грешку поступање према „саобраћајним знаковима“ у тачки 

4.2.  

4.2  Поступање по саобраћајним знаковима 1                ∑  НП  

Грешке из тачке 4.2 Поступање по саобраћајним знаковима,дефинисане су 

чланом 26. Правилника: 

 Поступање по саобраћајним знаковима – поступање према знаковима 

изричитих наредби којима се учесницима у саобраћају на путу стављају 

до знања забране, ограничења и обавезе, прилагођавање кретања 

опасностима на које их саобраћајни знакови опасности упозоравају; 

У бодовној листи практичног испита испитивачи ће евидентирати три негативна 

бода за грешке учињене у погледу уверавања из тачке 3.1 Однос према 

пешацима. 

3.1 Однос према пешацима  3               ∑  

Грешке у вези са уверавањем дефинисане су чланом 26. Правилника: 

 Приликом извођења свих радњи у саобраћају на јавном путу уверавање 

да се радња може безбедно извести подразумева: коришћење возачких 

огледала, осматрање преко рамена, осматрање кроз ветробранско, 

односно бочна стакла и процену саобраћајне ситуације. 

У бодовној листи практичног испита испитивачи ће евидентирати један 

негативан бод за грешке учињену из тачке 3.3 Промена саобраћајне траке. 

3.3  Промена саобраћајне траке  1               ∑  

Грешке из тачке 4.3 дефинисане су чланом 26. Правилника: 

 Промена саобраћајне траке – уверавање у могућност безбедног 

извођења промене саобраћајне траке, укључивање показивача правца; 

У бодовној листи практичног испита испитивачи ће евидентирати један 

негативан бод за грешку из тачке 4.3 Поступање по ознакама на коловозу. 

4.3 Поступање по ознакама на коловозу. 1                ∑  НП  

Грешке из тачке 4.3 Поступање по ознакама на коловозу дефинисане су чланом 

26. Правилника: 

Поступање у саобраћају на јавном путу обухвата: 

 Поступање по ознакама на коловозу. 
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5.9 НАЈЧЕШЋЕ ГРЕШКЕ КАНДИДАТА ПРИ СКРЕТАЊУ УДЕСНО И 

НАИЛАСКУ НА ПЕШАЧКИ ПРЕЛАЗ 

 
Слика 1. Пешачки прелаз на бочном путу при скретању удесно 

При  скретању удесно на бочни пут и наиласку на пешачки прелаза, кандидати 

на возачком испиту најчешће праве следеће грешке: 

Табела 4. Грешке при наиласку на пешачки прелаз на бочном путу при скретању удесно 

Грешке Ознака из бодовне листе 
Вредновање 

грешака 

Укључио показивач правца па 

извршио уверавање 
3.5 Скретање 1 

Скретање није извршено уз десну 

ивицу коловоза 

Заустављање возила на почетку 

пешачког прелаза 
4.3 

Поступање по ознакама на 

коловозу 
1 

Беспотребно давање звучних сигнала 4.7 
Употреба звучних и светлосних 

сигнала 
1 

Пролазак при ступању пешака на 

пешачки прелаз са леве стране 
3.11 Однос према пешацима 1 

Пролазак при ступању пешака на 

пешачки прелаз са десне стране 
6.1 

Непоштовање прописа о 

првенству пролаза (пешак) 
НП 

Пешак се зауставио на пешачком 

прелазу 
7.2. 

Угрожавање безбедности код 

којих се завршава испит 
УБ 

 

5.9.1 Објашњење грешака 

У бодовној листи практичног испита испитивачи ће евидентирати по један 

негативан бод за грешке из тачке 3.5. Скретање. 

3.5 Скретање   1                ∑  НП  

Грешке из тачке 3.5 Скретање дефинисане су чланом 26. Правилника: 

 Скретање возила – уверавање у могућност безбедног извођења 

скретања, укључивање показивача правца, заузимање положаја за 

скретање, прилагођавање брзине кретања, кретање кроз раскрсницу 

одговарајућом путањом;  
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У бодовној листи практичног испита испитивачи ће евидентирати један 

негативан бод за грешку из тачке 4.7 Употреба звучних и светлосних знакова 

упозорења 

4.7 Употреба звучних и светлосних знакова 

упозорења 

1                ∑  НП  

Грешке из тачке 4.7 дефинисане су чланом 26. Правилника: 

Употреба звучних и светлосних знакова упозорења – употреба звучног знака 

упозорења, употреба светлосног знака упозорења, употреба свих показивача 

правца. 

5.10 НАЈЧЕШЋЕ ГРЕШКЕ КАНДИДАТА ПРИ СКРЕТАЊУ УЛЕВО И 

НАИЛАСКУ НА ПЕШАЧКИ ПРЕЛАЗ 

 

Слика 1. Пешачки прелаз на бочном путу при скретању улево 

При  скретању улево и наиласку на пешачки прелаз, кандидати на возачком 

испиту најчешће праве следеће грешке: 

Табела 5. Грешке при наиласку на пешачки прелаз на бочном путу при скретању улево 

Грешке Ознака из бодовне листе 
Вредновање 

грешака 

Окретање точка управљача једном руком 5.2 
Деловање на команду 

уређаја за управљање 
1 

Неправилна путања приликом скретања 3.5 Скретање 1 

Неприлагођена брзина кретања 

3.11 Однос према пешацима 1 Заустављање ради пропуштања пешака који 

нема намеру да пређе пешачки прелаз 

Непропуштање пешака 6.1 

Непоштовање прописа о 

првенству пролаза 

(пешак) 

НП 

У бодовној листи практичног испита испитивачи ће евидентирати по један 

негативан бод за грешке из тачке 5.2. Деловање на команду уређаја за 

управљање. 

3.5  Деловање на команду уређаја за 

управљање  

1                ∑  НП 

Грешке из тачке 5.2 Деловање на команду уређаја за управљање дефинисане су 

чланом 26. Правилника: 
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 Техника вожње обухвата руковање возилом у погледу начина: Деловање 

на команду уређаја за управљање – положај тела и руку.  

Возач који скреће на бочни пут на чијем улазу не постоји пешачки прелаз 

дужан је да пропусти пешаке који су већ ступили или ступају на коловоз. 

5.11 НАЈЧЕШЋЕ ГРЕШКЕ КАНДИДАТА ПРЕМА РАЊИВИМ 

УЧЕСНИЦИМА У САОБРАЋАЈУ 

  
Слика 1. Поступање према рањивим учесницима 

Табела 6. Грешке при наиласку на пешачки прелаз са присутним рањивим учесницима 

Грешке Ознака из бодовне листе 
Вредновање 

грешака 

Прекорачење брзине кретања у 

зони школе 
6.9 

Непоштовање ограничења 

брзине кретања у зони школе 

 

НП 

Прелазак возилом преко пешачког 

прелаза  без заустављања 
7.2 / 7.3 

Угрожавање безбедности код 

којих се завршава испит 

 

УБ 

У бодовној листи практичног испита испитивачи ће евидентирати оцену „није 

положио“ – НП под тачком 6.9. 

6.9 
Непоштовање ограничења брзине кретања у зони школе, зони „30” и зони 

успореног саобраћаја 

НП 

Грешке из тачке 6.9 дефинисане су чланом 30. Правилника 

 Непоштовање ограничења брзине кретања у зони школе, зони „30” и 

зони успореног саобраћаја. 

5.12 ЛИТЕРАТУРА 
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6. САОБРАЋАЈНА ЕТИКА и САОБРАЋАЈНА 

КУЛТУРА 

 

 

ЦИЉ ЧАСА 

Циљ овог часа је унапређење знања о моралу, етици, саобраћајној етици и 

култури. 

 

ЗАДАЦИ ЧАСА 

На крају овог часа полазници ће моћи да:  

(1) Објасне основне појмове и начела у вези морала, етике , саобраћајне 

етике, саобраћајне културе. 

(2) Објасне морални карактер (структуру моралног мишљења, понашања, 

вредновање кроз време и простор, уз примере из праксе). 

(3) Објасне норме понашања у саобраћају дефинисане саобраћајним 

правилима и прописима. 

(4) Објасне моралне вредности у саобраћају, које се стичу поштовањем, 

саобраћајних правила, прописа и уважавањем права других учесника у 

саобраћају. 
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6.1. ОСНОВНИ ПОЈМОВИ ЕТИКЕ 

Сваки облик понашања учесника у саобраћају требало би да буде усклађен са 

одговарајућим нормама, на првом месту, законодавним (правним) нормама 

којима су уређена и прописана сва понашања у саобраћају, али и друштвеним 

нормама којима се ближе уређује систем вредности, што представља основ 

проучавања етике. 

Етика и морал су веома широки, садржајни и развојни појмови. Њихова 

значења су толико повезана и тако се преплићу да се често под појмом етика 

подразумева морал и обратно. Међутим то су ипак два појма и сваки од њих 

има своје значење. За етику је битно значење да је теорија, а за морал да је 

пракса. 

Етика/филозофско промишљање о моралу и (не) моралном понашању 

појединца, група или друштва. 

Морал за разлику од етике усмерава се на конкретно морално поступање. 

Етика говори: 

 како бисмо требали живети; 

 како бисмо требали уредити односе са другим људима; 

 шта је добро а шта лоше, шта је поштено а шта није, шта је одговорно а шта 

није. 

Према једној групи аутора (Павићевић,1967) основна подела етике је на: 

*теоријску етику - када је сврха изучавања морала његова анализа, 

описивање, објашњавање и разумевање, при чему се у обзир узима морал како 

на индивидуалном, тако и на друштвеном плану људског живљења. 

*практична или нормативна етика - када је сврха изучавања морала 

практична, односно када постоји потреба да се утврде и формулишу принципи 

и правила којима се треба руководити у поступању. Ако је на теоријском нивоу 

утврђено шта је добро, на овом нивоу се утврђује шта је добро чинити, како 

поступати или оцењивати поступке. 

Етичност се стиче васпитањем у породици, учи у школи и развија у друштву и 

окружењу у којем радимо и живимо. Етичко понашање се може  научити. Важно 

је прецизно одредити етичке стандарде. Праксом и индивидуалним примером 

инструктор утиче на свест и етичко понашање кандидата. Инструктори, као 

узори могу бити важан фактор развоја и очувања вредносног система и 

моралног карактера кандидата. 

Етичност и моралност подразумевају поштовање усвојеног кодекса понашања 

(писаног или неписаног). Он настоји да ојача позитивне моралне вредности. 



Семинар унапређења знања за лиценциране кадрове 

87 

 

6.2. ПРЕДМЕТ ПРОУЧАВАЊА САОБРАЋАЈНЕ ЕТИКЕ И ЊЕНИ 

ЗАДАЦИ 

Саобраћајна етика је грана етике примењена у области науке о саобраћају, 

која проучава моралне норме, вредности, циљеве, обичаје и међусобни 

однос учесника у саобраћају.1 

Спада у практичну или нормативну етику. Предмет проучавања саобраћајне 

етике су норме понашања у саобраћају, које су дефинисане саобраћајним 

правилима и прописима, који омогућавају функционисање система моралне 

вредности, које су делом дефинисане кроз законе и прописе а делом су резултат 

моралног васпитања сваког појединца. Саобраћајна етика уређује међусобне 

односе учесника у саобраћају, који су квалитетни ако укључују правовремену и 

толерантну комуникацију учесника у саобраћају.  

Задаци саобраћајне етике су: 

 развој свести и проширење знања свих учесника у саобраћају о важности 

поштовања и примени начела саобраћајне етике за безбедност свих 

учесника у саобраћају, 

 преплитање са задацима других дисциплина, 

 дефинисање општих и посебних норми понашања учесника у саобраћају, 

 проучавање моралног карактера учесника у саобраћају, идентификовање 

непрописних понашања и њихова корекција, 

 унапређење међусобних односа учесника у саобраћају и унапређење 

саобраћајне културе и др. 

 едукација и трансфер знања за све учеснике у саобраћају, 

 усвајање и примена најбољих искустава и праксе из земље и иностранства. 

Примарни задатак саобраћајне етике јесте да сваког учесника у саобраћају 

припреми и прилагоди саобраћајном систему и тиме омогући одрживост 

система и безбедност учесника. Учесник у саобраћају првенствено треба да буде 

спреман да поштује норме, правила и обичаје заступљене у саобраћајном 

систему, као и у његовом непосредном окружењу. Основни задаци саобраћајне 

етике усмерени су на проширење, унапређење знања и перманентни развој 

свести код свих учесника у саобраћају о важности поштовања и примене начела 

саобраћајне етике за безбедност свих учесника у саобраћају. Највећи потенцијал 

утицаја на безбедност учесника у саобраћају налази се у промени понашања.  

Саобраћајна етика је од изузетног значаја за све категорије учесника у 

саобраћају, а посебно је усмерена ка младим возачима и рањивим групама које 

учествују у саобраћају. У основне задатке саобраћајне етике спадају такође и 

препознавање и примена добрих и кориговање неадекватних облика понашања 

у саобраћају. Незаконита и неетична понашања нужно подлежу одређеној врсти 

санкционисања.  

                                              

1 Приручник за лиценцирање кадрова у процесу оспособљавања кандидата за возаче, Агенција за 
безбедност саобраћаја, Република Србија, Београд 2012. 
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6.3. ЕТИЧКА НАЧЕЛА У САОБРАЋАЈУ 

Предуслов за поступање по етичким стандардима и начелима је постојање 

етичких принципа као што су чињење добра, наношење најмање могуће 

штете, поштовање аутономије и правде.  

Најопштији етички и морални стандард који би требало примењивати и у 

саобраћајној етици јесте прастаро “златно правило“ моралности које је познато 

у два основна исказа: као позитивно - “Све што хоћеш да људи чине теби, 

чини и ти њима”2, и као негативно - “Оно што не би хтео да ти се чини, то не 

чини ни ти другима”3. Међународна Аутомобилска Федерација (FIA) је 

дефинисала и промовисала 10 златних правила за безбедну вожњу, који се могу 

посматрати као етички кодекс за сваког учесника у саобраћају (доступно на 

www.fia.com и сајт АМСС). 

За безбедно одвијање саобраћај на путевима веома је значајно поштовање 

основних етичких начела у области безбедности саобраћаја. Ова начела 

недвосмислено усмеравају учеснике у саобраћају у правцу поштовања 

саобраћајних правила и прописа, што је неопходно за одржавање и унапређење 

безбедности саобраћаја. Етичка начела у саобраћају су веома значајна за 

свакодневно управљање возилом у саобраћају на путевима, јер њиховим 

поштовањем и применом учесници штите себе и друге од нежељених ситуација, 

као што су саобраћајне незгоде и нежељени инциденти. Унапређење 

функционисања целокупног саобраћајног система у великој мери зависи управо 

од поштовања ових начела, у чему је значајна улога инструктора у процесу 

обуке. 

Крајњи циљ поштовања етичких начела у саобраћају јесте остваривање визије 

„НУЛА“, која подразумева да нема саобраћајних незгода, страдања или 

последица било које врсте. Нека од основних етичких начела у овој области, 

која ће бити укратко описана, јесу: 

 начело одговорности; 

 начело хуманости; 

 начело поверења; 

 начело ограниченог поверења; 

 начело неповерења; 

 начело дефанзивне вожње; 

 начело законитости; 

 начело моралности; и 

 начело безбедности и др. 

 

                                              
2Христова Беседа на Гори, Матија, 7, 12. 

3Јеврејски  аутор Тобија, 4, 5. 

http://www.fia.com/
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6.3.1 Начело одговорности 

У саобраћају су сви одговорни, како према себи тако и према другима. Начело 

одговорности односи се на:  

 одговорност учесника да избегавају ризично понашање у саобраћају; 

понашајмо се тако да ничим не ометамо, угрожавамо или повређујемо 

друге учеснике у саобраћају; уколико не изазивамо опасност исправимо и 

грешке које учине други учесници у саобраћају; 

 одговорност пружања помоћи неспособним или ограничено способним 

лицима; 

 одговорност за безбедност возила (возило у саобраћају - технички 

исправно). 

Ово начело је посебно значајно у области саобраћајног образовања и 

васпитања учесника у саобраћају (инструктори су важан део система). 

Инструктори у раду са кандидатима имају за  циљ стицање знања, вештина и 

навика као и унапређивања и учвршћивања позитивних ставова и понашања 

значајних за безбедно учешће у саобраћају.  

6.3.2 Начело хуманости 

Лицу које није способно, или је ограничено способно за безбедно учествовање 

у саобраћају (старија лица, деца...), односно лицу које се налази у ситуацији у 

којој му је потребна помоћ, други учесник у саобраћају дужан је да пружи 

помоћ, осим у случају кад себе излаже опасности. Начело сарадње и узајамне 

помоћи је лице хуманости. 

Обавеза је свих учесника у саобраћају да се понашају тако да омогућавају 

безбедност и посебно да: 

 не ометају; 

 не угрожавају; и 

 не повређују друге учеснике у саобраћају 

6.3.3   Начело неповерења, поверења, ограниченог поверења 

 

Начело поверења Начело неповерења Начело ограниченог 

поверења 

Очекивање да ће сви 

учесници у саобраћају 

поштовати прописана 

правила и безбедно се 

понашати; 

укључује свест и дисциплину 

других учесника у 

саобраћају. 

Очекивање да ће се други 

учесници у саобраћају 

понашати непрописно и 

непромишљено. Засновано је 

на искуству  о недостатку знања, 

вештина и саобраћајне културе 

других учесника у саобраћају. 

Очекивање да ће се други 

учесници у саобраћају 

придржавати прописа, али се 

од овога одустаје када 

постане очигледно да ће на 

другој страни доћи до 

пропуста и грешака. 

Ово начело отвара питање 

одговорности за пропусте и 

грешке других. 
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6.3.4  Начело дефанзивне вожње 

Реч дефанзиван значи - одбрамбени, заштитни. Дефанзивна вожња представља 

најефикасније понашање у саобраћају. Основни постулат овог начела је 

неулажење у опасне ситуације. То подразумева поштовање правила и прописа, 

избегавање и исправљање (ако се тиме не угрожава свој и  живот других особа) 

туђих грешака. 

Начело дефанзивне вожње захтева способност прилагођавања (правовремено 

реаговање) и добре процене (размишљање о реакцијама других учесника у 

саобраћају). 

Начело дефанзивне вожње посебно је значајно у процесу оспособљавања 

кандидата за возача. На основу тога, будуће возаче треба поучавати да 

дефанзивно управљају возилом у саобраћају на путевима, али их при томе 

треба оспособљавати да адекватно реагују у одређеним изненадним 

ситуацијама.  

Дефанзивна вожња није спора и бојажљива. Дефанзивни возач се активно 

прилагођава свакој новонасталој ситуацији у саобраћају и његово 

самоодрицање од неког права у некој критичној ситуацији је свесно и у 

функцији безбедности саобраћаја. 

Возач треба да -ПРАТИ-ГЛЕДА-ПРЕДВИЂА-УОЧАВА-ОДЛУЧУЈЕ, тј.  

 прати и гледа што шире и што даље (антиципација) 

 предвиђа појаве и развој ситуације 

 унапред уочава опасност - прво размисли, па онда одлучи 

 има обзира према другима 

ДЕФАНЗИВНО ПОНАШАЊА ВОЗАЧА 

1. Омогућите другим учесницима безбедно укључивање у саобраћај 

2. Обратите пажњу на понашање других возача, бициклиста и пешака 

3. Возите прилагођеном и законом ограниченом брзином 

4. Поштујте саобраћајне прописе и саобраћајну сигнализацију 

5. Настојте да вас други учесници благовремено уоче (видети и бити виђен) 

6. Увек и на време  упозоравајте учеснике у саобраћају о својим намерама 

7. Својим начином вожње не угрожавајте друге учеснике у саобраћају 

8. Будите стрпљиви и толерантни према грешкама других вошача 

9. Никада не возите на граници својих способности и перфоманси возила 

10. У критичним ситуацијама одустаните од предности, јер ...                                      

"ЖИВОТ ИМА ПРЕДНОСТ" 

Три су кључна елемента начела дефанзивне вожње:  

ЗАБРАЊЕНО – НИКАД! 

ОБАВЕЗНО – УВЕК! 

ПОНЕКАД НИ ОНО ШТО ЈЕ ДОЗВОЉЕНО! 
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6.3.5 Начело законитости  

 Саобраћај је регулисан Законом  

 Постоји хијерархија 

 Кривичне санкције за оне који крше прописане законе 

6.3.6 Начело моралности 

Ово начело подразумева да је сваки учесник у саобраћају мора на првом месту 

бити моралан. Моралност у саобраћају се претежно односи на поштовање 

саобраћајних и других прописа. Њиховим поштовањем подиже се ниво 

безбедности учесника у саобраћају. Инструктор треба својим личним ставом и 

понашањем да буде пример својим кандидатима.  

6.3.7 Начело безбедности 

Начело безбедности може да се посматра с три основна аспекта: безбедност 

возача и путника у возилу, безбедност овлашћених лица која врше непосредну 

контролу саобраћаја и безбедност осталих учесника у саобраћају (Милетић, 

2004).  

Начело безбедности возача и путника подразумева коришћење сигурносног 

појаса. Безбедност возача и путника у многоме зависи од нивоа безбедносне 

опреме и техничке исправности возила.  

6.3.8 Начело једнакости 

Део овог начела чине утврђена правила и прописи о понашању појединих 

учесника у саобраћају, а други део су неписана правила, која вреде 

универзално, а која имају једно заједничко, јединствено обележје, а то је 

уважавање и поштовање свих учесника у саобраћају, односно обзиран однос 

према њима, а посебно према “незаштићенима”, односно “рањивим” 

учесницима - пешацима првенствено деци, старијим и особама са посебним 

потребама. 

Сва поменута начела почивају на ставу да је живот највећа вредност и 

највеће добро и да је приоритет чинити добро, не наносити штету. 

Завршићемо са начелом које је „окренуто“ инструкторима као 

професионалцима, који имају најтежи и најодговорнији задатак у формирању 

безбедних и сигурних учесника у саобраћају. 

6.3.9 Начело учења и стручног усавршавања 

Ово начело дефинише однос сваког професионалца према свом раду. 

Учење и стално стручно усавршавање у оквиру сваке професије, па и професије 

инструктора кључни је фактор развоја струке и појединца. 
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Стручно усавршавање треба да буде континуирано и разнолико, да омогући 

стицање нових знања и вештина као и усвајање ставова, потребних за 

побољшање професионалних компетенција. 

Професионални развој је израз личне одговорности сваког појединца, заснован 

на потреби да будемо успешни за добробит наших кандидата. 

6.4. ЕТИЧКО ПОНАШАЊЕ И МОРАЛНИ КАРАКТЕР 

Етички и морални стандарди представљају скуп правила којима се утврђују 

основне типизиране карактеристике поступка и понашања одређених 

категорија учесника у саобраћају.  

У сваком друштву постоје мерила за поједине врсте понашања. Моралност се 

одређује као унутрашња структура која контролише и надзире понашање и без 

присуства спољашњег надзора. Централне вредности морала су добро, 

праведно, исправно, као и процењивање понашања у складу са тим 

вредностима. Кршење моралних норми може довести до моралних санкција – 

гриже савести и осуде понашања или искључење из друштва. Развијена морална 

свест, морална (племенита) осећања и снажна, позитивно усмерена воља, чине 

целину, која човеку даје одређени морални лик. Главне црте човековог 

моралног лика називају се карактер. Карактер даје печат целокупном човековом 

понашању, а основа карактера је воља. 

Стандарди олакшавају доношење исправне етичке, моралне одлуке и 

правилан избор за делање у конкретној ситуацији, као могућност да особа 

сама оцењује своје поступке, као и поступке других људи.    

Суштина моралног развоја и васпитања је да се развије систем пожељних, 

друштвено прихваћених норми, правила, вредности и да се у складу са њима 

понаша. Човек се васпитањем развија у моралну личност. Компоненте самог 

процеса формирања моралне личности су:  

1. Стицање моралних сазнања – прва фаза процеса моралног 

формирања личности (усвајају се основни морални појмови и категорије, норме 

и морална правила, односно упознаје систем моралних вредности). Морално 

сазнање се заснива на разуму (интелектуална компонента) и стиче се постепено 

у складу са интелектуалним способностима и искуством особе. Висок ниво 

моралних знања није гаранција моралног понашања и деловања.  

2. Формирање моралних уверења – виши степен моралног формирања 

личности представља својство које настаје када се морална знања (научени 

морални појмови) формирају у унутрашњи активан став и однос личности 

према тим знањима. Личност морална знања прихвати као властите ставове и 

она му постану покретачка снага за морално понашање и деловање. Морална 

уверења снажно емоционално обојена, могу се формирати само код оних 

личности које дубоко верују у исправност тих норми и начела. 
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3. Формирање моралног понашања и деловања је највиша фаза моралног 

обликовања личности. Морална особа се испољава у моралном понашању и 

деловању, у животним ситуацијама. Морална личност је она која се морално 

понаша и морално делује, има развијену вољу и карактер: смелост, упорност, 

самосталност и честитост. 

Колберг је дао најширу прихваћену дефиницију моралног развоја, у чијем је 

центру морално суђење, а не понашање. Морални развој је процес који пролази 

кроз одређене стадијуме:  

a) преконвенционални - преморални (послушност, поштовање ауторитета, 

избегавање казне),  

б) конвенционални (брига за друге, добро понашање је оно које погодује 

другима, испуњавање обавеза, поштовање реда и правила) и  

в)  постконвенционални –аутономни стадијум (свест о релативности норми и 

вредности, закони и норме се могу променити уколико не испуњавају 

друштвену намену, кршење норми није прихватљиво без обзира на 

санкције).  

Ова теорија указује да је морални развој когнитивно усмерен, сваки стадијум се 

разликује по моралном размишљању, које постаје комплексније, садржајније и 

повезаније од процењивања на претходном ступњу, тако да се стадијуми не 

могу прескочити и исти су у свим културама. 

Формираним се сматра онај морални карактер који је дугом васпитном 

навиком у себи стекао трајну склоност.  

Човек се врлинама учи у процесу образовања и васпитања, и навикава се на 

делање у складу са врлином.4 Морално понашање, како уопште, тако у 

саобраћају стиче се навиком. 

За понашање особе у саобраћају и формирање њених моралних навика, важну 

улогу имају васпитање (ставови које појединац носи из породице) и 

образовање. Пешаци као најосетљивија категорија у саобраћају, за које су 

законом прописане норме и правила понашања, нису група која подлеже 

процесу едукације (не рачунајући издвојена предавања у основној и средњој 

школи) и обуке, као кандидат који се обучава за возача. За учвршћивање 

моралних ставова кандидата – позитивни однос према свим учесницима у 

саобраћају, а посебно према пешацима – изузетно је важна улога инструктора. 

За промену већ формираних негативних ставова потребно је знањем - 

чињеницама и агрументима, утицати на промену и стварање исправних 

уверења, која могу да доведу до промене понашања.  

 

                                              
4Чехок. И., Веић. П., Етика полицијског звања, Министарство унутрашњих послова Р Хрватске,   

   Полицијска академија, Загреб, 2000, стр. 16. 
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Посматрано из етичког аспекта, возачи се деле на савесне и несавесне возаче. 

Насупрот несавесним возачима, савесни возачи поштују саобраћајне прописе и 

правила, као и стандарде етичког понашања у саобраћају. 

Етичност у саобраћају у суштини је одлика сваког возача. Она, такође, 

представља индивидуалну карактеристику сваког лица и због тога је сваки 

учесник у саобраћају етичан на свој начин. 

У саобраћају су честе ситуације у којима чак и најетичнији возачи могу да 

испоље понашање које суштински није њихова одлика. То су саобраћајне 

ситуације у којима, услед дејства спољашњих фактора, долази до нарушавања 

нормалних услова за одвијање саобраћаја. Као последица тога могу настати 

девијантна понашања појединих учесника у саобраћају, која се често завршавају 

трагично. 

Различитост у поштовању основних правила и принципа етичности представља 

меру на основу које се разликују етички од неетичких учесника у саобраћају. 

Да ли ће учесник у саобраћају бити етичан или неетичан зависи од великог 

броја фактора. За свако лице у саобраћају повољније је да буде етично. 

Етичност је особина која није у истој мери прихватљива код свих лица. Она се 

најчешће повезује с возачким искуством, годинама старости, нивоом стеченог 

образовања и васпитања, ставовима, навикама у саобраћају и друго. Искуство 

може да мења резоновање и старијих. Оно што нам се чинило исправним у 

раном одраслом добу, не мора бити исправно и у средњем добу… јер човек се 

учи док је жив. 

6.5. ЗНАЧАЈ ОБУКЕ У ФОРМИРАЊУ СТАВОВА КАНДИДАТА И 

ПОДИЗАЊУ НИВОА САОБРАЋАЈНЕ ЕТИКЕ 

Саобраћајно образовање и васпитање представља битан подсистем укупног 

система превенције безбедности саобраћаја.  

Ако обуком возач стекне само информативна знања о саобраћајним прописима, 

саобраћајним знаковима и основна знања о функцији возила, он неће бити 

добар возач него само боље обавештен пешак који је стављен за управљач 

моторног возила, а то свакако није довољно за успешно учешће у саобраћају. У 

оквиру обуке будућих возача треба, поред осталог, развијати навике разумног 

понашања, смисао одговорности, схватање да безбедно одвијање саобраћаја не 

зависи само од временских услова, квалитета и капацитета саобраћаја, врсте и 

квалитета возила, него и од понашања самих учесника, њихове међусобне 

сарадње и солидарности којој и он мора допринети, помоћи другом учеснику 

када је у невољи, односно када дође у незавидну саобраћајну ситуацију и сл. 

Коректно и разумно понашање у току обуке није потребно само због тога што у 

овом периоду, због недовољног знања и искуства возача вреба опасност него и 
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због трајних последица које обука оставља на његово касније понашање у 

саобраћају.5 

Едукација учесника у саобраћају сасвим извесно представља темељ за све 

остале активности у унапређењу саобраћајне културе. Основна сврха програма 

обуке јесте стицање и развијање знања, вештина, ставова и навика из 

области понашања у саобраћају што указује на велики значај улоге 

инструктора у ауто-школама. Као крајњи циљ у процесу обуке може се истаћи 

развијање ставова који ће значајно утицати на понашање свих учесника у 

саобраћају, и извршити промену свести о безбедном и културном начину 

учествовања у саобраћају.  

Познато је да су за сузбијање саобраћајних незгода од велике важности садржај 

и квалитет онога што систем обуке даје будућим возачима који се припремају за 

самостално управљање моторним возилима у јавном саобраћају. Квалитет 

обуке зависи од низа фактора, а један од најзначајнијих поред извођача наставе 

је и инструктор. Инструктор има велики утицај на полазнике обуке и 

представља значајан ауторитет. Ауторитет се обично базира на неком типу 

оствареног поверења, заснованог на знању, искуству, самој чињеници да су 

инструктори стекли одређене компетенције за обављање свог посла.  

Полазници, нарочито у периоду адолесценције, често имају потребу да 

тестирају ауторитет и тиме додатно отежавају посао инструктора. Инструктор 

код будућих возача треба да развија навике разумног понашања, свест о 

опасности коју представља моторно возило и његово учешће у саобраћају, 

смисао социјалне одговорности, самокритичност, схватање да прописи нису 

нешто што им је наметнуто да би их спутавало, већ да је то одраз суштине којом 

им је гарантовано безбедно учешће у саобраћају. Из тих разлога, задатак је 

инструктора да од самог почетка обуке код будућих возача, осим 

сналажљивости и способности за брзо и адекватно реаговање, стварају 

одговарајуће навике, схватања, вредности, ставове и друге социјалне и 

етичке квалитете, као што су толеранција, хуманост и остала својства која им 

омогућују да удовоље сложеним захтевима саобраћаја, чинећи њихово учешће 

безбедним барем у оној мери која зависи од њих самих. 

Обуку за возаче моторних возила углавном похађају млађи људи, који су тек 

испунили старосни услов за стицање возачке дозволе, или су нешто преко те 

старосне границе. Kод њих треба продубити осећање одговорности, јер су 

управо они склони веома ризичној и опасној вожњи. Мора им се указати на 

узроке, моралне, емоционалне, социјалне и материјалне последице евентуалних 

саобраћајних незгода. Потребно је указати им на то да уместо авантуристичких 

                                              
5М. Инић, Етиологија саобраћајних незгода на путевима, Докторска дисертација, Правни 

факултет Београд, 1976. године, стр. 220. 
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представа о управљању моторним возилом, код себе развијају позитивне 

категорије понашања, као што су опрезност, пажња, коректност и солидарност.6 

У обуци за возаче неопходно је ставити посебан акценат на однос возача и 

пешака као две основне категорије учесника у саобраћају. На будуће возаче, 

осим у когнитивном и психомоторном домену учења, неопходно је снажно 

утицати и у афективном домену. Будући возачи морају бити свесни да 

саобраћајна култура пешака није на задовољавајућем нивоу, да свака особа, без 

обзира на узраст, припрему за саобраћај или здравствено стање, може да се 

укључи у саобраћај у својству пешака. Мора постојати свест о томе да у погледу 

пешака не постоји никаква селекција у погледу година старости, 

здравственог стања, способности, саобраћајног образовања и културе, као 

што је то случај са осталим корисницима пута који, да би учествовали у 

саобраћају, морају испуњавати одређене критеријуме. 

Имајући у виду да се морални карактер, како је претходно било речи, формира 

под утицајем низа фактора, а да се трајна склоност ка моралном поступању и 

понашању стиче васпитном навиком, неопходно је да се у процесу 

образовања и васпитања, кандидат перманентно упућује на неопходност 

понашања у складу са етичким начелима и принципима, као и стандардима 

етичког понашања у саобраћају, са свешћу да је понашање пешака, исто као и 

возача, одређено његовим психофизичким стањем, здрављем, 

способностима, моралним ставовима, културом, кућним васпитањем, 

стеченим компетенцијама, образовањем окружењем и др. 

Полазницима обуке се кроз широк спектар наставних метода омогућава 

развијање свести о томе да у тренутку контакта возила и пешака, возило 

остварује директан контакт са телом пешака, из чега није тешко закључити да су 

пешаци најмање заштићена, односно најрањивија категорија учесника у 

саобраћају. У пракси су присутне ситуације у којима возач, услед недостатка 

пажње, може да проузрокује последице за себе и друге учеснике у саобраћају, 

самим тим и пешаке. 

Европска конференција министара транспорта усвојила је препоруке и закључке 

на основу којих је понашање возача одређено као фактор који највише утиче 

на безбедност саобраћаја на путевима (ECMT, 1996). 

6.6. САОБРАЋАЈНА ЕТИКА И САОБРАЋАЈНА КУЛТУРА 

Преиспитујемо ли некад зашто поједине људе и њихове поступке сматрамо 

лошим или добрим? Пре него што осудимо нечије дело и/или човека, упитамо 

ли се да ли смо у праву, на основу чега доносимо такву одлуку, који је контекст 

читаве ситуације или да ли је контекст битан? Преиспитујемо ли понекад своје 

понашање у саобраћају? Да ли увек пропуштамо пешаке, како се односимо 

                                              
6http://www.sirius.rs/clanci/dragan_ilic/mere.html#_ftn3 
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према старим особама, да ли водимо рачуна да не закачимо неког при изласку 

из аутомобила, паркирамо ли тако да заузмемо само једно паркинг место, да ли 

уђемо у раскрницу када смо свесни да је немогућ пролаз кроз раскрсницу, да ли 

се ноћу крећемо у светлој одећи ... 

Често се чују коментари да је саобраћајна култура у појединим земљама Европе 

на далеко вишем нивоу него код нас, а још чешће и да код њих постоје закони, 

адекватне казне, одговорност и поштовање прописа. Да ли су они тако научени 

од малих ногу или постоји неки други разлог? Да ли је то ствар културе? 

Култура је укупност материјалних и духовних вредности које је човек створио у 

својој 

Историји, на свим плановима свог материјалног и духовног деловања. 

Култура је у ужем смислу скуп сазнања, правила и норми понашања одређене 

групе на основу које појединац вреднује своје или туђе понашање исправним 

или неисправним, друштвено оправданим или неоправданим. 

Саобраћајна култура се може посматрати као део опште човекове културе и 

изграђује се у периоду од ране младости до позних година. У савременом добу, 

тренд брзог живљења намеће потребу да сви, готово неизбежно, на неки начин 

морамо учествовати у саобраћају, као пешаци или возачи. Културно се 

понашати у саобраћају значи понашати се у складу са саобраћајним прописима 

и правилима, уз међусобно уважавање и обзирност према другим учесницима у 

саобраћају, с посебном пажњом на најугроженије и најмање заштићене 

учеснике, а то су: деца, особе с оштећењем вида и слуха, особе са 

инвалидитетом, старије непажљиве особе и бициклисти. Из наведеног намеће 

се општи закључак да саобраћајна култура представља одраз живљења у једној 

средини.  

Култура се, такође, испољава у систему вредности, уверењима и ставовима 

одређене групе, које се преносе с генерације на генерацију. Она заправо 

одређује како ће припадници групе видети друге људе, односе и ситуацију у 

друштву и на који начин ће се понашати. 

Саобраћајна култура обухвата односе: 

 возач према возачу, 

 возач према пешаку (посебно рањивим учесницима у саобраћају – деци, 

старијим лицима, инвалидима и др.), 

 возач према бициклистима, мотоциклистима и запрежним возилима, 

 возач према животињама,  

 возач према моторном возилу, 

 возач према путевима, 

 возач према прописима и правилима и 

 возач према себи самом. 
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Културним учесником у саобраћају сматра се особа која се одликује 

смиреношћу, толеранцијом, поштовањем саобраћајних правила, хуманошћу и 

свесна је личне одговорности за своје поступке током учешћа у саобраћају. 

Културан возач пажљиво разматра све околности које се догађају у саобраћају, 

изузетно је опрезан и није склон предузимању непромишљених потеза и 

одлука. Културан возач се коректно, пристојно и пажљиво опходи према 

пешацима и има развијену свест да су пешаци посебна категорија учесника у 

саобраћају, која није селектована, нити посебно едукована за ту своју улогу у 

саобраћају.  

Саобраћајна етика-однос према пешацима: 

 смањите брзину кретања свог возила ако наилазите на пешачки прелаз 

 дајте предност пешацима када прелазе улицу тамо где није обележен 

пешачки прелаз 

 ако је возач у паралелној саобраћајној траци зауставио свој аутомобил и 

пропушта пешаке  учините онда то и ви 

 ноћу и при слабој видљивости смањите брзину кретања јер пешаци 

немају често „упадљиву „ одећу 

 при проласку поред школе или дечијег вртића смањите брзину. 

Некултурни возачи немају развијен здрав однос према безбедности осталих 

учесника у саобраћају, арогантни су, себични, демонстрирају моћ на путу, немају 

развијену свест о томе да су пешаци једна специфична категорија учесника у 

саобраћају, веома рањива, посебно деца, особе са посебним потребама, старија 

лица и други. Склони су застрашивању пешака кочећи пред самим пешачким 

прелазом, упућују увредљиве коментаре и непристојне речи, беспотребно 

користе звучне сигнале како би заплашили, а не упозорили пешака. Склони су 

испољавању беса и агресије за време управљања моторним возилом, 

конзумирају храну и пиће док управљају возилом, користе мобилни телефон и 

др. Поштовање саобраћајних правила је за њих изазов у коме показују своје 

склоности као што је авантуризам, а тако и лична неодговорност за поступке. 

Чинећи саобраћајне прекршаје долази и до вербалних и физичких обрачуна са 

другим учесницима у саобраћају, између осталих и са пешацима. 

Познато је неколико основних облика неморалног понашања у саобраћају: 

 управљање мотоциклом на задњем точку; 

 грубо кршење саобраћајне културе у насељеном месту; 

 прихватање принципа „српског рулета у саобраћају“; 

 конзумирање оброка за време управљања моторним возилом; 

 Српски рулет у саобраћају - пролазак возила или мотоцикла кроз 

раскрсницу великом брзином без заустављања или пролазак у време 

укљученог црвеног сигналног појма. 

 нагло приближавање и недржање безбедног одстојања у односу на 

возило које  се налази испред возила којим управља лице које се 

неетично понаша; 
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 пуштање јаке музике за време управљања моторним возилом у 

насељеном месту у вечерњим и раним јутарњим сатима; 

 учестало мењање положаја возила у саобраћајним тракама за време 

кретања на ауто-путу; 

 управљање возилом тако да се на коловозу остављају трагови пнеуматика 

(познато као „потписивање“); и 

 употреба звучних сигнала у непосредној близини цркве, манастира и 

слично (Temkov, 2011). 

Важно је знати да сваки облик морално девијантног понашања у саобраћају 

повлачи са собом ризик од настанка саобраћајнe незгодe и одређених 

последица. Убрзана динамика развоја саобраћаја на путевима, доводи и до 

динамичнијих односа учесника у саобраћају.  

Ти односи постају интензивнији, а нажалост, самим тим и неповољнији. Посебан 

однос учесника у саобраћају представља однос возача и пешака.  

У претходном периоду пешаци су били недовољно третирани у оквиру укупног 

реаговања друштва у области безбедности саобраћаја. Пешак данас мора 

научити да објективно схвати саобраћајну ситуацију, објективно је просуди и 

савлада пре него што ступи на коловоз. 7 

Успостављање и унапређење саобраћајне културе је дуготрајан процес, 

цикличан, перманентан. Оно подразумева развој етичке културе, културе 

безбедности саобраћаја, као и саобраћајно образовање и васпитање.  

Уколико се подразумева поседовање знања из области познавања саобраћајних 

прописа и вештина управљања моторним возилом, два значајна аспекта која 

дефинишу понашање возача, неопходно је размотрити и аспект афективног 

нивоа у који спадају ставови, емоције, намере и др. Посебно је битно 

сагледати конкретне могућности унапређења саобраћајне културе и 

безбедности саобраћаја кроз овај домен, који прате етички принципи, моралне 

норме, саобраћајна етика и култура. 

6.7. УНАПРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ЕТИКЕ И САОБРАЋАЈНЕ КУЛТУРЕ 

На који начин утицати на учеснике у саобраћају како би се саобраћајна култура 

и сама безбедност саобраћаја подигла на што виши ниво и морално девијантна 

понашања спречила или елиминисала? Два су основна модела унапређења 

саобраћајне културе и сузбијања морално девијантног понашања учесника у 

саобраћају, а то су превентивни и репресивни модел. 

                                              

7Булајић Ј. Александар,Безбедност рањивих војних учесника у саобраћају ВС, стр. Војно технички 

гласник 2012. стр.VOL LX. No. 2, стр.337. 
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Репресивни модел се примењује у случајевима када се превентивним моделом 

не оствари жељени исход. Овај модел се заснива на принудним активностима 

које су усмерене ка свим субјектима и појединцима који не поштују саобраћајна 

правила и прописе. 

Превентивни модел заснива се на активностима чији је основни задатак да 

утичу на промену и развој свести код учесника у саобраћају. У овом моделу се 

не виде елементи присиле и на њему ћемо се задржати. 

Област превенције захтева стратешко и планско деловање, јер се остварује 

применом дугорочних мера и активности. Значајан допринос превенцији 

негативних појава у саобраћају доноси израда Стратегије безбедности 

саобраћаја. Она представља комплексан процес анализе и сагледавања 

постојећег стања безбедности саобраћаја, усаглашавање и дефинисање 

параметара жељеног стања. Предвиђено је да се акционим плановима за 

реализацију Стратегије прецизно дефинишу активности које ће довести до њене 

реализације, кроз законодавни, институционални и оперативни оквир. 

Стратегијом су предвиђене и превентивне мере чији је основни циљ 

унапређење безбедности саобраћаја, између осталог и изузетно значајног 

сегмента унапређења саобраћајне културе.  

Едукацијом учесника у саобраћају, како возача тако и пешака, гради се темељ 

унапређења саобраћајне културе. Стицање и развијање знања, вештина, ставова 

и навика из области културног понашања у саобраћају је основна сврха 

програма едукације. Развијање ставова у процесу едукације највећи је изазов и 

најсигурнији стуб унапређења саобраћајне културе и безбедности саобраћаја, 

који ће значајно утицати на понашање свих учесника у саобраћају, и утицати на 

промену свести о безбедном и културном начину учествовања у саобраћају. 

Обавезе и понашање учесника у саобраћајуи код нас је дефинисано законом, а 

да ли је поента имати закон само да би га имали, или он треба да постоји у 

пракси? Уколико се не поштују законске норме, колико смо спремни да 

поштујемо етичке принципе на којима се заснива саобраћајна култура? 

Чести призори који се могу видети на улицама у Србији изгледају овако: 

  

Слика 1: Прелазак пешака ван пешачког 

прелаза 

Слика 2: Прелазак пешака на пешачком 

прелазу  
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Зато је неопходно да инструктор перманентно подсећа своје кандидате на 

кључне вредности битне за безбедност саобраћаја, кроз низ практичних 

примера и етичких дилема са којима се сусрећу учесници у саобраћају, и тиме 

покуша да оснажи вољу и мотивисаност кандидата да развијају етичко, 

морално, културно и на закону засновано поступање. 

Епитет доброг возача не може се стећи без етичког понашања –што 

подразумева поштовање и неписаних оравила о хуманим и културним 

односима, чак и према оним учесницима у саобраћају који у некој ситуацији 

погрешно поступају. 
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