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САДРЖАЈ РАДА 
 

 Увод  

 Важеће законодавство 

 Примери из судске праксе 

 Закључак  



УВОД - MEТОДОЛОГИЈА 

 У раду је указано на значај фактора пута и  са њим 
повезане факторе, па и саобраћајну сигнализацију – ретко 
су препознати као узрок или допринос за настанак с.н. 
 

 Указано је на значај правилно пројектоване и постављене 
саобраћајне сигнализације 
 

 Указано је и на пропусте и значај локалне самоуправе у 
погледу саобраћајне сигнализације 



КЉУЧНИ РЕЗУЛТАТИ 

Унапређење нивоа безбедности саобраћаја на 
путевима - национални интерес !!! 
 

У оба закона - ЗБС РС и ЗБС: права и обавезе јединица 
локалних самоуправа, створен је оквир за уређен рад 
органа - јединица  локалних самоуправа у погледу 
безбедности саобраћаја 
 

Посвећена је пажња и одговорности истих – у казненим 
одредбама 



ВАЖЕЋЕ  ЗАКОНОДАВСТВО  

 Закон о безбједности саобраћаја на путевима Републике 
Српске: 

– основне одредбе 

– управљање безбједношћу саобраћаја 

– глава III - Путеви (чл.25-33): одредбе које се односе на 
с.с. 3 члана (25-27) и опрему пута 

– казнене одредбе 

ДИСКУСИЈА 



ВАЖЕЋЕ  ЗАКОНОДАВСТВО  

 Закон о безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије: 

саобраћајна сигнализација за безбедно одвијање саобраћаја на 
путевима - глава VII  

Подзаконски прописи: 
Правилник о саобраћајној сигнализацији (ближе дефинише 
услове које мора да испуни с.с.) 

Грешке у с.с. којом се регулише првенство пролаза, учеснике у 
саобраћају најчешће доводе до заблуде, 
па и до саобраћајне незгоде 

ДИСКУСИЈА 



ПРИМЕРИ ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ  

Начело поверења – претпоставка за безбедно учешће у 
саобраћају! 

Бројне ситуације у судској пракси: 
због неадекватне с.с. - опреме пута дошло до с.н. 

Примери неадекватне саобраћајне сигнализације: 

– питање права првенства пролаза на раскрсници 
регионалног и локалног пута која није регулисана посебним 
саобраћајним знацима (накнадно асфалтирање локалног 
пута није праћено постављањем адекватне с.с.) 

ДИСКУСИЈА 



ДИСКУСИЈА 
• ПРИМЕРИ ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ  
• Саобраћајни знакови III-3 „пут са првенством пролаза“ постављени 

испред раскрснице, на наредној раскрсници два пута са асфалтним 
коловозним застором није постављена с.с. којом се регулише право 
првенства пролаза - учесници у саобраћају доведени у заблуду, 
а одговорност на страни управљача пута. 



ДИСКУСИЈА 

• ПРИМЕРИ ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ  
 Примери када је у питању 

опрема пута: 

 прегледност пута смањена из 
неког разлога - постојање неког 
објекта, а непостоји 
саобраћајни знак или помоћна 
сигнализација – саобраћајно 
огледало ван коловоза  



ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 
 Саобраћајна сигнализација мора бити пројектована, изведена и 

одржавана на начин да преноси јасну и једнозначну поруку свим 
учесницима у саобраћају 

 

 Обавеза органа јединица локалне самоуправе у погледу саобраћајне 
сигнализације и опреме пута као и у погледу управљања 
безбедношћу саобраћаја на путевима у њиховој надлежности је 
јасно дефинисана важећим прописима 

 

 Одступање од ових одредаба може довести до кривичне и 
материјалне одговорности локалних заједница односно надлежних 
органа у локалним заједницама 



ХВАЛА НА ПАЖЊИ! 
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