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Алгоритам вршења радњи



 Полукружно окретање подразумева да возач жели или мора, 
због неке саобраћајне ситуације (наредба полицијског 
службеника, саобраћајна незгода, одрон на путу и сл.), да 
окрене возило за 180° да би наставио кретање у супротном 
смеру. Ову радњу возач може да изврши на путу или у 
раскрсници само под условом да је прегледност добра, тамо 
где је испрекидана разделна линија, када нема возила у 
близини и када се не угрожава безбедност осталих учесника у 
саобраћају.

 Полукружно окретање може се извести методом са једним 
маневром или са три и више маневара, и то:

1) на путу, као и на делу пута коришћењем банкине, тротоара,
паркинг површине, земљаног и другог споредног пута, и

2) у раскрсници ако то није знаком забрањено и ако то услови 
одвијања саобраћаја дозвољавају.



 a) Метода једног маневра
 Возач прво мора да припреми себе и возило, тако што ће изабрати 

одговарајући степен преноса, тј. успорити возило и што је више 
могуће приближити се десној ивици коловоза. Затим се уверава да 
радњу може извршити без угрожавања кретања осталих учесника у 
саобраћају, односно уверава се, пре свега, да му на том делу пута, 
ознакама на коловозу или саобраћајним знацима, није забрањено 
полукружно окретање, да ли има добру прегледност и видљивост да 
радњу до краја изведе и да ли има довољно простора тј. довољну 
ширину коловоза. Када се увери да може да настави са радњом 
полукружног окретања обавештава остале учеснике у саобраћају о 
својој намери укључивањем левог показивача правца. Потом се још 
једном уверава да су остали учесници у саобраћају разумели његову 
намеру и да се саобраћајна ситуација у међувремену није 
променила тј. да ничије кретање својом радњом не угрожава.

 Возач затим точак управљача, чврсто га држећи, максимално окреће 
улево и у једном маневру полукружно окреће своје возило, при чему 
све време проверава да ли путања возила одговара расположивој 
геометрији пута и изабраном минималном степену преноса, а затим 
своје кретање наставља.



Метода једног маневра



 Овај случај полукружног окретања возила на путу је 
сложенији од претходног, јер последњи корак алгоритма 
вршења радњи подразумева да возач мора да вози и уназад. 
То, у ствари, значи да након припреме, уверавања, 
обавештавања и поновног уверавања (као што је објашњено у 
претходном случају), возач точак управљања, чврсто га 
држећи, окреће улево и возилом прелази у супротну 
саобраћајну траку, заузимајући положај возилом попречно 
предњим делом уз леву ивицу коловоза, као што је приказано 
на слици – положај 1. Затим почне са кретањем уназад, како 
би возилом заузео положај 2, који је приказан на слици, при 
чему мора да поштује све кораке алгоритма вршења радњи за 
кретање возилом уназад, као што је раније објашњено, а 
осим тога точак управљача при кретању уназад окреће 
удесно, тј. у супротну страну. Када возилом заузме положај 2 
на коловозу, бира одговарајући степен преноса за кретање 
унапред из положаја 2 у положај 3, при чему се све време 
уверава да радњу може безбедно да изврши.



Метода са три маневара



а) Полукружно окретање у четворокракој 
сигналисаној раскрсници, са по једном 
саобраћајном траком за сваки смер кретања













 У тренутку када возач угледа другог учесника у саобраћају, објекат 
или препреку на коловозу коју треба да обиђе, потребно је да 
припреми себе и возило за ову радњу тако што ће, пре свега, 
прилагодити, тј. смањити брзину кретања возила и утврдити да ли 
је обилажење на том делу пута дозвољено. Затим се гледањем 
напред, испред препреке и у леву саобраћајну траку, па потом и у 
возачка огледала, уверава да ли може прећи на наредни корак, а то 
је обавештавање осталих учесника у саобраћају о својој намери. 
Обавештавање врши укључивањем одговарајућег показивача 
правца, потом се још једном увери да ли су остали учесници у 
саобраћају разумели његову намеру и да ли ће имати довољно 
простора и времена да се након обилажења врати у саобраћајну 
траку којом се до тада кретао. Затим креће у обилажење, тако што 
заузима одговарајући положај возилом, водећи рачуна о држању 
безбедног одстојања и растојања у односу на возило тј. препреку 
коју обилази. Када заврши радњу обилажења возач је дужан да се 
без ометања или угрожавања осталих учесника у саобраћају врати у 
саобраћајну траку којом се кретао пре обилажења.



На путу је забрањено обилажење у случају када се том радњом 
угрожава безбедност саобраћаја или омета саобраћај из 
супротног смера, и то у ситуацијама када:

 се у левој саобраћајној траци креће возило из супротног смера.
 је возило непосредно иза већ започело претицање.
 је на путу заустављена колона возила, и
 се возило испред зауставило да пропусти пешака на пешачком

прелазу.

 Важно је истаћи да је код радње обилажења најкритичнија 
немогућност одустајања од обилажења.



 Законом о безбедности саобраћаја на путевима мимоилажење 
је дефинисано као пролажење учесника у саобраћају поред 
другог учесника у саобраћају који долази из супротног смера.

 Самим тим, мимоилажење можемо посматрати као радњу која 
се истовремено дешава с радњом кретања возила по путу, и 
као таква има нешто измењен алгоритам вршења радњи у 
којем се возач налази. 

 Прецизније речено, возач се током мимоилажења константно 
уверава да радњу може безбедно вршити. Корак „уверавање“ 
подразумева да возач током вожње са своје леве стране возила 
оставља довољно растојања између свог возила и возила с 
којим се мимоилази, односно довољно растојања у односу на 
друге учеснике у саобраћају, и да по потреби возило помери 
ка десној ивици коловоза.



 Према алгоритму вршења радњи возач, пре свега, мора да се 
увери да је претицање на жељеном делу пута дозвољено и да 
постоје услови за безбедно претицање, тј. да процени да ли има 
довољно простора испред и иза возила које претиче. Возач 
посматра пут и услове саобраћаја, благо померајући возило ка 
средини коловоза, како би се уверио да из супротног смера 
нема возила чије кретање може угрозити својом радњом и да ли 
је трака којом се мора кретати приликом претицања слободна у 
довољној дужини. Затим, помоћу возачких огледала осматра 
саобраћајну ситуацију иза себе, тј. уверава се да ли је неко 
возило већ почело њега да претиче, а такође проверава да 
возило испред њега није започело претицање. Када се возач 
увери да су испуњени сви услови за наставак радње претицања у 
овом кораку, прелази на наредни корак обавештавање. Укључује 
показивач правца, како би остале учеснике у саобраћају 
обавестио о својој намери, потом пребацује у нижи степен 
преноса (код мањих брзина) којим постиже веће убрзање и 
поново се уверава да може наставити даље са извођењем 
радње, прелази преко средине коловоза и утврђује да 



ли има довољно простора да се врати у саобраћајну траку којом 
се кретао пре претицања. Уколико су сви услови за наставак 
радње испуњени, возач пролази поред возила које претиче, 
држећи довољно растојање, па када уочи возило које претиче у 
десном спољњем возачком огледалу, тада у благом луку прелази у 
десну саобраћајну траку, тј. враћа се у саобраћајну траку којом се 
кретао, на безбедном одстојању од возила које је претекао.

 Важно је истаћи да је код радње претицања критично безбедно 
завршавање претицања, али и одустајање од претицања, 
нарочито спорих возила, јер је велика разлика у брзинама, и 
обично нема довољно времена и простора за враћање возила иза 
претицаног возила.



 Према алгоритму вршења радњи, промена саобраћајне траке 
подразумева да возач, пре свега, треба да припреми себе и возило, 
тако што ће по потреби да успори или убрза своје возило бирајући 
одговарајући степен преноса. Затим прелази на наредни корак у ком 
се уверава да може безбедно да промени саобраћајну траку, помоћу 
возачких огледала (спољних-бочних и унутрашњих), окретањем 
главе па и тела, води рачуна о брзини свог возила, али и брзинама 
возила која се крећу испред и иза њега, и процењује да ли има 
довољно безбедног одстојања и растојања у траци у коју жели да 
пређе, као и довољно времена. При томе возач мора да буде свестан 
опасности коју представља „мртав угао“, тако да је неопходно да 
поред добро подешених возачких огледала и покрети возача (поглед 
преко рамена) буду такви да у сваком тренутку види сва возила која 
се крећу суседном саобраћајном траком (нарочито је важно да се 
уоче возачи мотоцикала). Када се увери возач обавештава остале 
учеснике у саобраћају о својој намери, и у зависности од тога којом 
траком жели да настави своје кретање укључује одговарајући 
показивач правца (леви или десни). Затим се поново уверава да ли је 
његова намера у потпуности схваћена, да ли су га остали возачи 
уочили и да ли му својим поступањем дозвољавају улазак у жељену 
саобраћајну траку, при чему поново проверава да ли има довољно 
простора и времена за то. Уколико су одговори на сва претходна 
питања позитивни, возач мења саобраћајну траку.



 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.



 Саобраћајна трака за успоравање је део коловоза намењен 
за искључивање возила из саобраћајног тока на путу.

 Саобраћајна трака за убрзавање је део коловоза намењен 
за укључивање возила у саобраћајни ток са споредног пута, 
односно других прилазних путева са објеката покрај пута
( бензинских пумпи, паркиралишта, мотела и сл.)



 Припрема возача и возила за наизменично пропуштање возила 
састоји се у томе да се најпре прилагођава брзина кретања 
возила. Затим се возач уверава да може безбедно да успори и 
заустави возило како би пропустио возило из саобраћајне траке 
која се завршава. Овде нема корака обавештавања, поновног 
уверавања и извршења радње, јер алгоритам вршења радње 
пролази возач возила који се налази у траци која се завршава. 
Дакле, возач овог возила се припрема тако што успорава и 
зауставља возило на месту где се завршава саобраћајна трака, 
затим се уверава да може безбедно да изведе радњу укључивања 
у суседну саобраћајну траку. Када возач обавести остале учеснике 
о својој намери, мора да се увери да су остали учесници схватили 
његову намеру и тек након тога да изврши радњу.



 Законом о безбедности саобраћаја на путевима дефинисана је 
радња пропуштање као 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.

 Дакле, уступање права првенства пролаза обавља се тако да се не 
изискује промена начина вожње возила које се пропушта, ако се 
возило које има право првенства пролаза прописно креће, 
дозвољеном брзином, својом саобраћајном траком и слично.



 На раскрсници или у сусрету са другим возилом, возач је дужан 
да пропусти возило које долази са његове десне стране.

 Возач возила који на раскрсници скреће улево, дужан је да 
пропусти возило које, долазећи из супротног смера на 
раскрсници задржава правац кретања или скреће удесно, ако 
саобраћајним знаком није друкчије одређено.

 Возач који улази возилом на пут са првенством пролаза дужан је 
да пропусти сва возила која се крећу тим путем.

 Возач је дужан да пропусти сва возила која се крећу путем на 
који се укључује и када тај пут није саобраћајним знаком означен 
као пут са првенством пролаза, ако возилом улази са земљаног 
пута на пут са савременим коловозним застором или ако на пут 
улази са површине на којој се не врши јавни саобраћај .(члан 47. 
ЗБС).

 Учесници у саобраћају дужни су да поступају у складу с 
прописима о правилима саобраћаја, саобраћајној сигнализацији 
и знацима и наредбама које даје овлашћено службено лице 
надлежног органа.



Хвала на пажњи.


