На основу чланa 163. став 5. 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) и члана 17. став 4. и
члана 24. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре уз сагласност министра
просвете, науке и технолошког развоја, дату актом број 110-00-00238/2021-04 од 14.
фебруара 2022. године, доноси

ПРАВИЛНИК
О УТВРЂИВАЊУ ЗОНЕ ШКОЛЕ
(,,Службени гласник РС”, број 41 од 25. марта 2022)
Члан 1.
Овим правилником ближе се прописује утврђивање зоне школе у циљу смањења
ризика страдања деце у саобраћају, односно унапређења безбедности деце у зони
школе.
Члан 2.
Зона школе је део пута или улице која се налази у непосредној близини школе и као
таква обележена је одговарајућом саобраћајном сигнализацијом.

Члан 3.
Приликом утврђивања зоне школе узима се у обзир анализа најмање следећих
параметара:
1) категорија путева који окружују школу или су у њеној близини;
2) интензитет и путање саобраћајних токова деце при доласку или одласку из школе;
3) положај зона атракције у непосредној близини школе (фискултурне сале, игралишта,
продавнице брзе хране и др.);
4) интензитет саобраћајних токова возила, односно структура возила на путевима око
школе;
5) ограничење брзине у близини школе;
6) положај стајалишта јавног превоза;
7) изграђеност, односно доступност тротоара и пешачких стаза за неометано кретање
пешака;
8) доступни подаци о саобраћајним незгодама;

9) субјективна запажања представника школе, односно родитеља/других законских
заступника, у вези са доласком/одласком деце из школе, као и потенцијално опасним
местима (анкета, разговор и сл.);
10) утицај стационарног саобраћаја на безбедност деце у зони школе;
11) ризик настанка саобраћајне незгоде на пешачким прелазима, раскрсницама и
другим локацијама на путу у близини школе (сложеност конфликта, ширина коловоза,
прегледност, конфликтни токови возила и пешака, обим и тип конфликта);
12) параметри специфични за сваку школу.
Анализа параметара из става 1. овог члана је саставни део саобраћајног пројекта којим
се утврђује зона школе.
Члан 4.
Место почетка односно место завршетка зоне школе на путевима обележавају се
саобраћајним знаком „зона школе” (III-28), односно саобраћајним знаком „завршетак
зоне школе” (III-28.1), у складу са прописом којим је уређена област саобраћајне
сигнализације.
Члан 5.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије”.

Брoj 110-00-00124/2021-03
У Београду, 18. марта 2022. године
Министар,
Томислав Момировић, с.р.

