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Алгоритам вршења радњи



 Према поменутом алгоритму (корацима длучивања), радња
укључивања возила у саобраћај – полазак возила, подразумева 
да возач прво треба да припреми себе и возило за полазак 
(визуелни преглед возила, безбедан улазак у возило, 
подешавање возачког седишта и возачких огледала према 
возачевој конституцији, везивање сигурносног појаса, 
стартовање мотора), потом да се увери да укључивање у 
саобраћај може извршити на безбедан начин,затим да остале 
учеснике у саобраћају обавести о својој намери тј.укључи 
показивач правца. После тога, мора да се увери да су 
осталиучесници у саобраћају видели и разумели његов знак 
обавештења и успостављену комуникацију, па тек онда да 
заузме одговарајући положај возилом у саобраћајној траци.

 При извођењу ове радње возач је дужан да пропусти сва 
возила која се крећу путем на који се укључује, а посебну 
пажњу треба да обрати на пешаке,и уколико возилом прелази 
преко тротоара дужан је да их пропусти.



 Уколико се укључивање возилом врши са коловоза, возач је
дужан да ову радњу заврши у саобраћајној траци у којој је 
био заустављен, односно паркиран. Ако се возач возилом 
укључује с неке друге површине (паркинг, гаража, 
двориште, насипи и сл.) дужан је да се укључи у прву 
најближу саобраћајну траку у смеру кретања. Уколико на 
месту укључења постоји неиспрекидана разделна линија 
ову радњу није дозвољено изводити тако да се возилом 
прелази преко ње.

 Укључивање уз помоћ лица
(када се возач укључује ходом 

уназад).



Вожња унапред
 Не постоје кораци „припрема“ и „обавештавање“ до

момента док возач возилом не почне да врши неку нову
радњу.

 У току кретања возач мора да прати саобраћај у којем се 
креће, као и понашање осталих учесника. Све време током 
вожње се уверава да одржава правац кретања, безбедно 
одстојање и растојање у односу на друга возила и друге 
учеснике у саобраћају. Такође, током вршења ове радње 
возач процењује густину саобраћаја и доноси одлуку о 
наредним радњама које ће извршити, имајући у сваком 
тренутку у виду да променом кретања не угрози себе и 
остале учеснике у саобраћају.



 На почетку вршења ове радње неопходно је да возач заузме 
одговарајући положај тела како би радњу извео поуздано безбедно, 
тј. да подеси возачка огледала како би добро видео кроз задње 
ветробранско стакло, затим да заузме одговарајући положај главе, 
али и да на одговарајући начин држи точак управљача, а потом 
ручицу мењача стави у одговарајући степен преноса за кретање 
возила уназад. Овим радњама возач је извршио први корак алгоритма 
одлучивања и самим тим припремио себе и возило за дату радњу.

 Затим, прелази на други корак у коме се уверава да се возилом може 
кретати уназад – процењује да ли иза њега има довољно простора да 
безбедно изведе ову радњу, да ли има других учесника у саобраћају 
чије кретање може угрозити (друга возила, пешаци, бициклисти, 
мотоциклисти итд.), као и да ли има неких објеката на путу који му 
онемогућују да жељено кретање изведе безбедно. Уколико се уверио 
да је кретање возилом уназад безбедно, неопходно је да остале 
учеснике у саобраћају обавести о својој намери укључивањем сва 
четири показивача правца, па тек онда када се увери да су остали 
учесници у саобраћају разумели његову намеру крене возилом 
уназад.



 Промена правца кретања возила подразумева промену праваца
по коме се возило до одређеног тренутка кретало.
Ово теоријски значи да возач мења правац кретања возила сваки 
пут када окреће точак управљача зато што се нпр. креће по 
кривини или се помера унутар саобраћајне траке, затим при 
извођењу скретања, полукружног окретања и слично. Свака од 
конкретних радњи при којима возач мења правац кретања 
возила детаљно је описана алгоритмом вршења радњи.



 Према алгоритму вршења радњи возач прво постепено смањује 
гас, како би успорио возило и бира нижи степен преноса да би 
припремио себе и возило за заустављање. Затим се уверава да 
својом радњом неће угрозити остале учеснике у саобраћају, тј. да 
радњу заустављања врши на дозвољеном месту на путу, и да иза 
њега нема возила чије би кретање заустављањем свог возила 
могао угрозити.

 Након тога обавештава остале учеснике у саобраћају о својој 
намери укључивањем десног показивача правца. Затим прелази на 
четврти корак алгоритма и поново се уверава да је његова намера 
јасно схваћена и да је безбедно може извршити. Када се уверио 
да су сви услови испуњени зауставља возило уз ивицу коловоза.



 Законом о безбедности саобраћаја на путевима прописано је 
да возач не сме нагло да успори возило, осим у случају 
избегавања непосредне опасности. То, у ствари, значи да возач 
радњу наглог кочења возила врши како би избегао саобраћајну 
незгоду. Уколико возач знатно успорава возило дужан је да то 
учини на начин којим неће угрозити, односно ометати возаче 
који се крећу иза њега.

 Може се рећи да возач делимично поштује кораке алгоритма, 
тј. да се у изненадној ситуацији, која од њега захтева нагло 
кочење возила, уверава да радњу нагло кочење што безбедније 
изведе, како кретање осталих учесника у саобраћају, 
неконтролисаним скретањем, не би угрозио. У овом случају не 
постоји корак припрема возила и возача за конкретну радњу, 
као ни корак обавештавање осталих учесника о жељеној 
намери, јер возач свакако не жели да предузме овако 
небезбедну и потенцијално опасну радњу.



 Према алгоритму вршења радњи, прво што возач треба да уради 
јесте да се припреми за извођење радње скретања, тако што ће, 
уколико је потребно, прво извести радњу промена саобраћајне 
траке,како би одабрао ону која је намењена за скретање у 
жељеном правцу,и самим тим прилагодити брзину кретања свог 
возила (одабиром одговарајућег степена преноса). Затим се 
уверава да скретање може учинити без угрожавања осталих 
учесника у саобраћају, проверавајући њихово кретање гледајући 
испред и иза свог возила, користећи возачка огледала, при чему 
води рачуна о положају, брзини и правцу кретања свог возила. 
Када се возач увери да може да настави,обавештава остале 
учеснике у саобраћају о својој намери укључивањем одговарајућег 
показивача правца и заузима одговарајући положај возилом како 
би и на тај начин његова намера постала јаснија осталим 
учесницима у саобраћају, тако да и они могу предузети потребне 
мере за даље безбедно кретање. Након тога, још једном се 
уверава да су остали учесници у саобраћају схватили његову 
намеру и да са извођењем радње скретања може даље 
наставити.Када се возач по други пут увери да својом радњом не 
угрожава себе и остале учеснике у саобраћају скреће возилом кроз 
раскрсницу одговарајућом путањом и по извршеној радњи 
престаје са давањем знакова обавештења и заузима одговарајући 
положај возилом на коловозу.



 При скретању удесно возач возила је дужан да скретање изврши 
крећући се саобраћајном траком која се протеже уз десну ивицу 
коловоза (ако саобраћајним знаком или ознакама на коловозу 
није другачије одређено, нпр. две саобраћајне траке за 
скретање удесно), у прву десну саобраћајну траку. После 
извршеног скретања удесно, возило и даље треба да остане у 
крајњој десној саобраћајној траци, осим ако саобраћајним 
знаком није другачије одређено. Када се упоредо с возилом 
креће бицикл или мотоцикл који скреће удесно, возач је дужан 
да се креће иза њих, јер упоредно скретање није ни прописно ни 
безбедно.

 Веома је важно да приликом скретања на бочни пут возач обрати 
пажњу на пешаке и бициклисте који прелазе коловоз и које мора 
да пропусти, без обзира на то да ли постоји или не постоји 
обележени пешачки прелаз.

 Када скреће удесно, возач возила је дужан да пропусти возило 
које се креће с његове десне стране саобраћајном траком за 
возила јавног превоза путника.



1. Припрема возача и возила – возач се већ налази у 
саобраћајној траци из које је скретање десно дозвољено, 
тако да припрема возило за наредни корак 
прилагођавајући брзину кретања свог возила, бирајући 
одговарајући степен преноса и по потреби успорава 
возило.

2. Уверавање – гледањем испред возила, с леве и десне 
стране,и иза возила возач се помоћу унутрашњег и бочних 
огледала уверава где се крећу пешаци или возила која већ 
скрећу у саобраћајну траку у коју жели да скрене, водећи 
рачуна да одговарајућим положајем главе осмотри и 
„мртав угао“.

3. Обавештавање – возач укључује десни показивач правца и
помера се уз десну ивицу коловоза да би омогућио брже 
одвијање саобраћаја у раскрсници.



4. Уверавање – приближава се линији прегледности где се
поново уверава да су остали учесници у саобраћају 
схватили његову намеру и да нема возила и пешака који би 
могли да угрозе његову радњу.
5. Извршење радње – при скретању возач мора да води 
рачуна да не дође до померања возила у леву саобраћајну 
траку и да не нагази задњим десним точком ивичњак пута. 
Да до тога не би дошло, возач мор да почне да окреће 
точак управљача удесно до средине саобраћајне траке у 
моменту када му у десном углу предњег ветробранског 
стакла ивичњак пута на који скреће нестаје из видног 
поља, а затим да почне да исправља точак управљача 
лагано до правца.



 Алгоритам вршења радње је мало сложенији, тј. први корак 
„припрема возача и возила“ подразумева да возач, прво изведе 
радњу промене саобраћајне траке, како би одабрао саобраћајну 
траку која је намењена за скретање десно, затим да прилагоди 
брзину кретања возила бирајући одговарајући степен преноса, и 
по потреби успори возило. Правовремено престројавање возила 
у посебну траку за десно скретање омогућава да се возило тек у 
њој успори, а самим тим се возилима иза, која настављају 
кретање право, обезбеди несметано кретање. Након тога 
наставља даље да скреће као што је описано у претходној 
ситуацији, при чему у последњем кораку – извршење радње, 
поред свега наведеног води рачуна да скреће удесно у прву 
ближу саобраћајну траку и наставља њом да се креће ако 
саобраћајним знаком није другачије одређено.



 Скретање улево возач врши тако што се возилом креће крајњом 
левом саобраћајном траком која се протеже уз разделну 
линију,односно саобраћајном траком која се протеже уз леву 
ивицу пута с једносмерним саобраћајем, ако саобраћајним знаком 
није другачије одређено.

 Као и код скретања удесно, тако и при скретању возилом улево 
возач мора да поштује кораке алгоритма вршења радњи, који су
доста слични.



1. Припрему возача и возила – возач се већ налази у саобраћајној 
траци из које је скретање лево дозвољено, тако да припрема 
возило за наредни корак прилагођавајући брзину кретања возила, 
бирајући одговарајући степен преноса и по потреби успорава 
возило.

2. Уверавање – гледа испред и иза возила, помоћу возачких 
огледала и уверава се да својим кретањем неће угрозити кретање
осталих учесника у саобраћају, при чему погледом мора да 
испрати леви „мртав угао“.

3. Обавештавање – возач укључује леви показивач правца и помера 
се ка обележеној или замишљеној разделној линији.

4. Уверавање – приближава се линији прегледности и успорава 
возило, а по потреби се може зауставити уз разделну линију, и то 
после пешачког прелаза, а пре центра раскрснице, пропуштајући 
возила која му долазе у сусрет и задржавају правац или скрећу 
удесно.



5. Извршење радње – при самом скретању улево возач се креће 
обележеном или замишљеном линијом која спаја разделне линије 
коловоза и возилом мора да прође с леве стране замишљеног 
средишта раскрснице. Левим точком возила креће се по замишљеном 
или обележеном луку који спаја средњу линију пута са ког долази и 
средњу линију пута на који скреће. На исти начин се поступа када се 
на средишту раскрснице налази објекат, или овлашћено 
лице(полицијски службеник) који регулише саобраћај (центар 
раскрснице  остаје возачу са десне стране). Уколико се при скретању 
улево возач мимоилази с другим возилом које долази из супротног 
смера, које такође скреће улево, мора да води рачуна о безбедном 
растојању с десне стране свог возила, како би се возила безбедно 
мимоишла. На путу на коме се саобраћај одвија у оба смера, 
приликом скретања возила улево, возач је дужан да пропусти возила 
која му долазе из супротног смера, било да задржавају правац 
кретања или скрећу удесно, као и пешаке којима пресеца правац 
кретања. Након завршене радње скретања возач наставља своје 
кретање припремајући се за наредну радњу. Наредна радња је 
најчешће престројавање у десну саобраћајну траку. Ако постоје две 
или више трака возач не сме одмах да скрене у десну саобраћајну 
траку, јер тиме омета возила која из супротног смера скрећу удесно.



 Подразумева да возач поново пролази кораке алгоритма 
вршења радњи, као што је описано, уз мање корекције које су 
карактеристичне за ову саобраћајну ситуацију.

 Разлика је у томе што последњи корак тј. извршење радње 
возач изводи тако што се креће крајњом левом  траком која се 
протеже уз средишњу линију и уз замишљени или обележени 
лук који спаја две средишње линије бочних коловоза, осим 
ако саобраћајним знаком није другачије одређено. Притом, 
центар раскрснице остаје с десне стране возила које скреће. 
После извршеног скретања возило остаје уз средишњу линију 
пута у које је скренуло, односно у крајњој левој саобраћајној 
траци која се протеже уз средишњу линију тог пута, а касније 
у даљем кретању престројавањем заузима положај ближе 
десној ивици коловоза, односно у одговарајућој саобраћајној 
траци, тј. возач не сме истовремено скретањем улево да 
скрене у десну саобраћајну траку.



 Први корак алгоритма вршења радњи мало је сложенији, 
јер подразумева да возач прво изведе радњу промена 
саобраћајне траке, како би одабрао ону која је намењена 
за скретање улево, затим прилагођава брзину кретања
возила, бирајући одговарајући степен преноса и успорава 
возило.

 Даље наставља да прати редослед корака, као што је већ 
описано.



 Први кораци у алгоритму вршења радњи су исти, само се 
разликује последњи корак који подразумева да се возач 
креће саобраћајном траком која се протеже уз средишњу 
линију пута и скреће у прву леву саобраћајну траку 
једносмерне улице.



 Возач пролази кроз све кораке описане алгоритмом вршења 
радњи, који су мање сложени. У првом кораку припрема себе и 
возило за вршење радње тако што прилагођава брзину кретања 
возила бирајући одговарајући степен преноса и по потреби 
успорава возило приближавајући се левој ивици пута.

 Затим прелази на наредне кораке – „уверавање“ и 
„обавештавање“, који су непромењени за овај случај скретања 
улево.

 Након тога се поново уверава да су остали учесници разумели 
његову намеру и да неће угрозити њихово кретање, 
приближава се линији прегледности, при чему је овај корак 
једноставнији јер из супротног смера нема возила која 
настављају кретање право кроз раскрсницу и која мора да 
пропусти.

 Последњи корак тј. само скретање улево врши у леву 
саобраћајну траку једносмерног пута (улице), при чему води 
рачуна о могућем кретању пешака и бициклиста на бочном 
путу (улици) и по потреби зауставља возило како њихово 
кретање не би угрозио.



Хвала на пажњи.


