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 заустављање возила је сваки прекид кретања 
возила на путу у трајању до три минута, при 
чему возач не напушта возило, осим прекида 
ради поступања по знаку или правилу којим се 
регулише саобраћај.

 паркирање возила је сваки прекид кретања 
возила, осим прекида ради поступања по знаку 
или правилу којим се регулише саобраћај, које се 
не сматра заустављањем.





1) на пешачком прелазу и на прелазу бициклистичке 
стазе преко коловоза као и на одстојању, односно 
растојању мањем од пет метара од тих прелаза



2) на раскрсници и на одстојању, односно растојању 
мањем од пет метара од најближе ивице попречног 
коловоза



3) на прелазу пута преко железничке пруге, односно
трамвајских шина и на растојању, односно
одстојању мањем од пет метара од прелаза, као и у
близини железничке пруге, односно трамвајских
шина, ако се тиме спречава саобраћај возила која се
крећу по шинама.



4) у тунелу, у подвожњаку, у галерији, на мосту, на
надвожњаку.

5) у близини врха превоја или у кривини где је
прегледност пута недовољна или се обилажење
возила не може извршити без опасности.



6) на делу пута где би ширина слободног пролаза од 
заустављеног или паркираног возила до 
неиспрекидане уздужне линије на коловозу, 
супротне ивице коловоза или препреке на путу 
била мања од три метра (такси може зауставити 
возило).



7) на месту на коме би заклањало саобраћајни знак.
8) на стајалишту за возила јавног саобраћаја и на одстојању,

односно растојању мањем од 15 метара испред и иза
ознаке на коловозу којим је стајалиште означено (такси
може зауставити возило) .



9) на бициклистичкој стази, односно траци.
10) на путу на коме су коловозне траке физички

одвојене, осим ако је то дозвољено саобраћајним
знаком (такси може зауставити возило).

11) изнад прикључка на водоводну мрежу и улаза у
канализацију или другу мрежу комуналних
служби (такси може зауставити возило).

12) на пешачкој стази, односно на делу тротоара
који је намењен за кретање лица са посебним
потребама.



13) на тротоару, осим ако је то дозвољено 
(регулисано) саобраћајном сигнализацијом, и ако на 
тротоару, када је возило паркирано, остане 
слободан пролаз за пешаке најмање ширине 1,60 
метара, који не сме бити уз ивицу коловоза (такси 
може зауставити).



14. на трговима, на пешачкој зони и противпожарном
путу.
15. на приступној саобраћајници, колском пролазу
између стамбених зграда, односно пролазима у
блоковима насеља.
16. на саобраћајној траци за укључивање,
искључивање, зауставној траци, саобраћајној траци за
возила јавног превоза и трамвајској баштици.



17. на месту на коме би се онемогућио приступ
колском улазу, односно излазу из зграде, дворишта
или гараже.

18. површинама на којима је саобраћајним знаком
забрањен саобраћај возила.

19. другом возилу ради паркирања или излазак неком
већ паркираном возилу .



• активирану паркирну (ручну) кочницу

• предње точкове окренуте према средини коловоза

• ручицу мењача постављену у првом степену

преноса



• активирану паркирну (ручну) кочницу

• предње точкове окренуте ка ивичњаку

• ручицу мењача у положај за вожњу уназад



ХВАЛА НА ПАЖЊИ.


