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Алгоритам вршења радњи



 Када је возач уочио саобраћајну сигнализацију која означава 
близину места на путу на коме се налази обележени пешачки 
прелаз, он приступа првом кораку у поступку извођења радњи 
односно припрема себе и возило за прелазак преко пешачког 
прелаза. Припрема возача и возила подразумева проверу 
прилагођености брзине кретања возила условима саобраћаја и 
већу усмереност пажње на кретање пешака у близини пешачког 
прелаза. Возач  тада прилагођава брзину возила тако да може 
безбедно да пропусти пешака или ако је неопходно заустави 
возило испред пешачког прелаза и пропусти пешака у свакој 
ситуацији коју види или има разлога да предвиди. Возач 
припрема себе тако што своју пажњу фокусира на кретање 
пешака који су већ ступили или ступају на пешачки прелаз или 
показују намеру да ће ступити на пешачки прелаз.



 Код другог корака – уверавање, возач проверава услове за 
безбедан пролазак преко пешачког прелаза. Уколико на 
пешачком прелазу саобраћај није регулисан уређајима за 
давање светлосних саобраћајних знакова нити знацима 
полицијских службеника, возач процењује активности пешака 
који су на пешачком прелазу или ступају на пешачки прелаз или 
показују намеру да ће ступити на пешачки прелаз.

 Уколико се возач увери и процени да је могуће безбедно проћи 
преко пешачког прелаза, а да не омета кретање пешака који 
ступа или се креће пешачким прелазом, прелази на реализацију 
трећег корака



 У трећем кораку – обавештавање, возач обавештава друге 
учеснике у саобраћају о својој намери да ће извршити 
пролажење возилом преко пешачког прелаза. Корак 
обавештавања на путу у насељу и ван насеља на правцу 
реализује се на исти начин. У овом кораку возач само у 
изузетним случајевима употребљава светлосне или звучне 
сигнале, да би упозорио пешаке који су неодлучни у својој 
намери, или нису приметили кретање возила, да не учине наглу 
промену у свом понашању и тако изазову опасну ситуацију.

 У четвртом кораку – уверавање, возач добија повратну 
информацију од осталих учесника у саобраћају о разумевању 
његове намере о проласку преко пешачког прелаза. Ако су сви 
безбедоносни услови за извођење радње испуњени тј. нема 
пешака на пешачком прелазу или су на другој саобраћајној 
траци, тако да својим кретањем не могу изазвати опасну 
ситуацију, возач приступа непосредном извођењу радње 
пролажења преко пешачког прелаза.



 У петом кораку – извршење радње, возач врши пролазак преко 
пешачког прелаза. Овде су сви безбедоносни услови испуњени и 
пешаци нису угрожени од стране возача.



 Припрема возача и возила подразумева проверу прилагођености 
брзине кретања возила условима саобраћаја и већу усмереност 
пажње на уређаје за затварање саобраћаја на прелазу пута преко 
железничке пруге или пред уређајем за давање знакова којима се 
најављује при возила тако да може безбедно да заустави возило 
пред  уређајем за затварање саобраћаја на прелазу пута преко 
железничке пруге или пред уређајем за давање знакова којима се 
најављује приближавање воза, односно прилагођава брзину тако 
да може да заустави возило пре него што ступи на прелаз пута 
преко железничке пруге ближавање воза. Возач тада прилагођава 
брзину тако да може да заустави возило пре него што ступи на 
прелаз пута преко железничке пруге.



 Код другог корака - уверавање, возач врши проверу услова за 
безбедан пролазак преко прелаза пута преко железничке пруге.

 Уколико на прелазу пута преко железничке пруге, уређај за 
затварање саобраћаја није спуштен, односно ако тај уређај није 
почео да се спушта и нема светлосних и звучних знакова који 
упозоравају на спуштање уређаја, односно када је прелаз пута 
преко железничке пруге у истом нивоу пута, без браника, и када 
нема најаве светлосним саобраћајним знаком о доласку шинског 
возила, возач тада прелази на реализацију трећег корака.



 У трећем кораку – обавештавање, возач обавештава друге 
учеснике у саобраћају о својој намери да ће извршити пролажење 
преко прелаза пута преко железничке пруге. Ово обавештавање се 
односи на возаче возила иза, а по потреби и на возача возила 
испред, тако што постепеним смањењем брзине кретања уз 
неколико узастопних кочења обавештава возача иза о својој 
намери да ће лагано, смањеном брзином проћи преко пружног 
прелаза, док у случају потребе, ако је возило испред у застоју, 
употребом светлосних или звучних знакова, обавештава возача 
испред о својој намери проласка преко прелаза пута преко 
железничке пруге. Услови за безбедно извођење радње у овом 
кораку већ постоје.



 У четвртом кораку – уверавање, возач добија повратну 
информацију од осталих учесника у саобраћају да је могуће 
безбедно извр-шити започету радњу. Под повратном 
информацијом се подразумева и не коришћење светлосних и 
звучних сигнала од стране других учесника у саобраћају уколико 
за истим не постоји потреба. До одустајања од започете радње 
може доћи само у изузетним ситуацијама, када је на пример 
дошло до квара на сигнализацији која најављује долазак шинског 
возила, услед квара на возилу испред и слично.

 У петом кораку – извршење радње, возач врши пролаз преко 
прелаза пута преко железничке пруге. Овде су сви услови 
безбедности саобраћаја испуњени.



 Припрема возача и возила подразумева да возач смањи брзину 
кретања возила и прилагоди је условима ноћне вожње, да 
провери одстојање у односу на возило испред, које треба да 
буде као одстојање између возила приликом вожње у ноћним 
условима, због употребе кратких светала. Возач припрема себе 
тако што поштује информације и обавештења добијена преко 
вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације 
непосредно пре уласка у тунел, припремајући се истовремено 
да благовремено уочи и прати вертикалну и хоризонталну 
сигнализацију која је постављена у тунелу.

 Код другог корака – уверавање, возач проверава услове за 
безбедан улазак возилом у тунел. Ако је саобраћајном 
сигнализацијом дозвољен улаз у тунел, возач ће предузети 
радњу уласка. Уколико је саобраћајном сигнализацијом 
забрањен улаз у тунел возач ће сачекати на промену сигналног 
светла.



 Трећи и четврти корак у овој радњи не постоје, већ се после 
уласка у тунел возач одмах усмерава на пети корак.

 У петом кораку – извршење радње, возач врши радњу кретања 
возилом кроз тунел. Приликом извођења ове радње возач треба 
да зна да је у тунелу забрањено кретање возилом уназад, 
полукружно окретање, паркирање или заустављање, претицање 
и обилажење, осим у тунелу с најмање две саобраћајне траке за 
кретање возила у истом смеру.



 Најзначајнији метеоролошки фактори, који утичу на одвијање 
саобраћаја, јесу падавине – киша и снег. Под дејством падавина 
нарушава се возачево опажање услова саобраћаја и мења се 
стање пута и возила, што знатно угрожава безбедно кретање.

 Због падавина учесници у саобраћају могу да имају проблема са 
смањењем видљивости.

 Смањено је пријањање пнеуматика за површину коловоза, а 
смањена је и видљивост. У таквим ситуацијама потребно је 
држати веће растојање и одстојање од других возила.

 Не треба нагло кочити ни нагло скретати.
 Велике баре су специфичан проблем. Приликом преласка преко 

њих треба бити обазрив и возити полако зато што је могуће да 
оне крију ударне рупе које могу да оштете возило, а такође и да 
онеспособе електричне инсталације на возилу.



 До aquaplaninga обично долази када је због повећања брзине 
уклањање течности из зоне контакта отежано јер расте 
запремина течности коју у јединици времена треба истиснути из 
зоне контакта. Са растућом брзином испод пнеуматика ствара се 
„водени клин“, јер се течност сабија на површини контакта, 
односно увлачи испод пнеуматика услед кретања. Када дође до 
тога да шарама на газећем слоју пнеуматика није могуће 
истиснути сву воду (транспорт воде кроз канале), па газећи слој 
пнеуматика не може због течности да оствари контакт са 
површином коловоза, долази до aquaplaninga.

 Aquaplaning је појава клизања возила на воденом слоју (филму) 
који се образовао на површини налегања између пнеуматика и 
коловоза.



 За вожњу по снегу потребно је имати зимску опрему.
 Пахуљице снега рефлектују светлост у очи возача, лепе се за 

ветробранско стакло и ометају поглед из возила. Видљивост је 
смањена, пут клизав, пријањање између пнеуматика и коловоза 
је смањено.

 Као и када пада киша, управљање возилом када пада снег је 
отежано, између осталог и зато што снег покрива део 
ветробранског стакла који брисачи не могу да обришу, и због 
непрозирности задњег стакла, нарочито када је снег мокар.

 Зауставни пут је много дужи ако је снег залеђен, па зато и 
најмање промене брзине или окретање управљача могу  
дестабилизовати возило.





 Возач није у могућности да мења услове видљивости у 
саобраћају, али може приликом вожње ноћу и под неповољним 
временским условима да вози уз повећану опрезност и брзином 
која је прилагођена смањеној видљивости, што омогућава краћи 
пут заустављања.

 Сунце заслепљује највише када је ниско на хоризонту. То траје 
отприлике сат времена после изласка сунца и од око сат времена 
пре заласка сунца. Тада возачи кроз ветробранско стакло не 
могу јасно да виде ситуацију испред себе.

 На прегледност утиче и влажан пут, јер се са њега рефлектује 
сунчева светлост која може да омета возача током управљања 
возилом.

 Прегледност је смањена када је коловоз влажан или покривен 
снегом и рефлектује сунчеву светлост.



 Ноћу је видна способност код возача и осталих учесника у 
саобраћају смањена, тешко се уочавају тамне препреке и 
неопходно је брзину кретања прилагодити тако да је могуће 
заустављање возила у видном пољу.

 Због тога што неосветљени пешаци представљају додатну 
опасност ноћу на коловозу на јавном путу прописано је да ван 
насеља морају бити осветљени или означени рефлектујућом 
материјом.

 Треба обратити пажњу и на чињеницу да се време реаговања 
возача ноћу и у условима смањене видљивости продужава због 
прилагођавања ока интензитету светлости.

 Услови за вожњу ноћу и под неповољним временским условима 
специфични су из угла возача у погледу његових искустава, 
способности, могућности и прилагођавања чула вида таквим 
условима, као и у погледу процењивања саобраћајне ситуације, 
сагледавања окружења и понашања осталих учесника у 
саобраћају.



 Зашто је вожња ноћу сложенија од вожње по дану?
 Вожњу ноћу карактерише:
• сужено и ограничено видно поље возача,
• боје постају неприментне и губи се контраст,
• смањена је оштрина вида возача,
• теже се процењују удаљеност и брзина кретања возила која долазе у 

сусрет,
• возачу пажњу додатно одвлаче и прекидачи за коришћење светала 

на возилу,
• видљивост је ограничена димензијама светлосног снопа возила, што 

значи да возач може да види само оно што му је тим снопом 
осветљено,

• постоји могућност заслепљивања, повећаног напрезања и замарања 
очију приликом мимоилажења с возилима која долазе у сусрет,

• монотонија која је условљена ноћном тишином и тамом око возила и
• могућа су изненађења због појаве пешака, животиња, заустављених 

и неосветљених возила



 Мора бити обележен прописном сигнализацијом, а учесници у 
саобраћају обезбеђени постављањем браника. Пропуштање 
саобраћаја у зони радова на путу, може се вршити наизменично 
уз помоћ овлашћених лица или помоћу светлосне саобраћајне 
сигнализације тј. семафора.

 Приликом извођења радова на путу или обављања других 
послова на путу, на делу који није затворен за саобраћај, лица 
која изводе радове и налазе се на путу морају на себи имати 
светлоодбојни прслук.

 Знакови опасности служе да се учесници у саобраћају упозоре 
на опасност која им прети на одређеном месту, односно делу 
пута и да се обавесте о природи те опасности. Један од тих 
знакова је и знак „радови на путу“, који означава место на коме 
се изводе радови на путу.

 Не изводи се радња претицања и вози се уз повећану опрезност.



 Приликом наиласка на неку препреку на путу испред које су 
постављени чеони или усмеравајући браници, вертикалне 
запреке или саобраћајне купе, непосредно пре обиласка овакве 
препреке, возач мора да се увери да ли се иза њега креће 
возило које је можда отпочело неку радњу возилом којом би 
угрозило његово кретање.

 Када се уверио да на безбедан начин може обићи препреку, 
укључивањем показивача правца обавештава остале учеснике 
саобраћаја о својој намери. Ако се у непосредној близини 
налазе радници који изводе радове, обавештава их звучним или 
светлосним сигналом.

 Тек када се уверио да је остале учеснике у саобраћају обавестио 
о својој намери и да су они видели и разумели његов знак 
обавештења, уз константну пажњу и опрезност изводи 
конкретну радњу, у овом случају обилажење препреке.



Обележавање зоне радова и регулисање саобраћаја уз 
помоћ овлашћеног службеног лица



Хвала на пажњи.


