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На основу члана 132. став 5, члана 153. став 5. и члана 154. став 3. Закона о 

безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 

32/13 – УС, 55/14, 96/15 – др. закон, 9/16 – УС, 24/18, 41/18, 41/18 – др. закон, 87/18, 

23/19 и 128/20 – др. закон), 

Mинистар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре доноси 

ПРАВИЛНИК 

о изменама и допунама Правилника о саобраћајној сигнализацији 

(,,Службени гласник РСˮ, број 14/21) 

Члан 1. 

У Правилнику о саобраћајној сигнализацији (,,Службени гласник РСˮ, број 85/17), 

у члану 5. став 3. после речи: ,,изводе радовиˮ додају се речи: ,,који узрокују измену 

режима саобраћајаˮ. 

Став 4. брише се. 

У досадашњем ставу 5. који постаје став 4. тачка 4) мења се и гласи: 

,,4) пројектни задатак потписан од инвеститора;ˮ. 

Досадашњи став 6. постаје став 5. 

Члан 2. 

У члану 14. став 2. тачка 5) после шифре знака: ,,II-41.1,ˮ додаје се шифра знака: ,, 

II-41.2,ˮ. 

Члан 3. 

У члану 25. став 1. тачка 1) после речи: ,,наилазиˮ додају се речи: ,,односно 

означава наредбу возачу да мора да уступи првенство пролаза шинском возилу које се 

креће по прузи на коју наилазиˮ. 

У тачки 2) после речи: ,,наилазиˮ додају се речи: ,,односно означава наредбу 

возачу да мора да заустави возило испред прелаза пута преко пруге и да уступи 

првенство пролаза шинском возилу које се креће по прузи на коју наилазиˮ. 

Члан 4. 

У члану 26. тачка 41) мења се и гласи: 

,,41) знак ,,пешачка стазаˮ (II-41), означава посебно изграђену стазу за кретање 

пешака, по којој је забрањено кретање другим учесницима у саобраћају, знак ,,стаза 

резервисана за бициклисте и пешакеˮ (II-41.1) означава пут по коме се одвојено крећу 

бициклисти и пешаци, свако у својој стази и знак ,,пешачко-бициклистичка стазаˮ (II-

41.2), који означава пут намењен за кретање пешака и бициклистаˮ. 



 
Распоред симбола на знаку II-41.1 одговара ситуацији на путу.”. 

Члан 5. 

У члану 33. став 1. тачка 1) мења се и гласи: 

,,1) знак II-1 поставља се у непосредној близини раскрснице, односно прелаза пута 

преко пруге, по могућству на месту прегледности, на коме возило уступа пролаз 

другим возилима која се крећу путем, односно шинским возилима која се крећу 

пругом, на које наилази;” 

Тачка 2) мења се и гласи: 

,,2) знак II-2 поставља се у непосредној близини раскрснице, односно прелаза пута 

преко пруге, по могућству на месту прегледности, на коме се возило обавезно 

зауставља да би уступило пролаз другим возилима која се крећу путем, односно 

шинским возилима која се крећу пругом, на које наилази;ˮ. 

Члан 6. 

У члану 35. тачка 18) после шифре знака: ,,(III-21)ˮ додају се запета и речи: ,,знак 

,,завршетак пешачко-бициклистичке стазеˮ (III-21.1)ˮ. 

Поред слике знака III-21 додаје се слика знака III-21.1 и шифра знака: 

 
Тачка 110) мења се и гласи: 

,,110) знак „ограничење највеће дозвољене брзине на путевима у Републици 

Србији” (III-94), означава опште ограничење највеће дозвољене брзине кретања возила 

према категорији пута и обавези употребе светла на територији Републике Србије; 



 

Члан 7. 

У члану 36. тачка 119) мења се и гласи: 

,,119) знак „престројавање возила са називима насељених места” (III-204), 

означава претходно обавештење ради престројавања на раскрсници на путевима са 

више саобраћајних трака; 

 
Симболи на знаку III-204 одговарају броју саобраћајних трака на путу и начину 

престројавања. На знаку се исписују називи насељених места”. 

У тачки 120) речи: ,,одредишта или карактеристичног објектаˮ замењују се 

речима: ,,насељеног местаˮ. 

У тачки 121) реч ,,одредиштаˮ замењује се речима: ,,насељеног местаˮ. 

У тачки 124) после речи: ,,удаљеностˮ додају се речи: ,,до раскрсницеˮ, а после 

речи: ,,аутопутеваˮ додају се речи: ,,до насељених местаˮ. 

У тачки 128) реч: ,,одређеногˮ замењује се речју: ,,насељеногˮ. 

Члан 8. 

У члану 66. у делу 2.2.1. Линија заустављања, у ставу 8. после речи: ,,раскрснициˮ 

додају се запета и речи: ,,односно прелаза пута преко пруге,ˮ. 

Члан 9. 

У члану 85. после речи: ,,зоне радоваˮ додају се запета и речи: ,,препрека, 

оштећења која су настала на путу, односно за обележавање привремених ограничења 

на путу.”. 

 



Члан 10. 

У Прилогу 1. став 1. мења се и гласи: 

,,Насловна страна саобраћајног пројекта садржи: назив пројекта, назив и адресу 

инвеститора у складу са изводом из одговарајућег регистра, назив објекта са 

локацијом, бројем катастарске парцеле и катастарском општином, врсту техничке 

документације, назив и ознаку дела пројекта, ниво грађења и извођења радова, назив 

предузетника, односно правног лица које је израдило пројекат (назив и адреса 

израђивача пројекта у складу са изводом из одговарајућег регистра), потпис 

одговорног пројектанта, број дела пројекта (идентификациона ознака из евиденције 

предузетника, односно правног лица), место и датум израде пројекта и потврда 

техничке контроле пројекта (заводни број, датум и потпис одговорног лица вршиоца 

техничке контроле).ˮ. 

Члан 11. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном 

гласнику Републике Србије”. 

 

Број 110-00-00012/2021-03 

У Београду, 9. фебруара 2021. године 

Министар, 

Томислав Момировић, с.р. 

  


