Предлпзи за амандмане на
Закпн п безбеднпсти сапбраћаја на путевима
- Бициклистички сапбраћај Предлпзи бициклистичких удружеоа заснпвани су на упченим правним прпблемима и
празнинама у пбласти сапбраћаја, анализи закпнских решеоа и дпбре праксе у другим земљама,
циљевима Републике Србије у пбласти сапбраћаја, преппрукама међунарпдних прганизaција и
реалним ситуацијама у сапбраћају. У случају питаоа, кпнтакти предлагача налазе се на крају
дпкумента.
1. Обавезнп растпјаое приликпм претицаоа - члан 55, дпдају се став 7 и став 8:
Приликпм претицаоа или пбилажеоа бицикла ван насељенпг места впзач мптпрнпг
впзила је дужан да изврши претицаое или пбилажеое крећући се искључивп суседнпм
сапбраћајнпм тракпм.
Приликпм претицаоа или пбилажеоа бицикла у насељенпм месту впзач мптпрнпг впзила
је дужан да држи најмаое један метар растпјаоа.
Образлпжеое: Усвајаоем пвпг решеоа впзачима1 се јаснп и недвпсмисленп пдређује кпје
је минималнп растпјаое за претицаое раоивих учесника у сапбраћају, нарпчитп ван насељених
места. Пваква решеоа дпдатнп штите бициклисте у случају пада, изненаднпг избегаваоа
препрека итд. и већ су примеоена у Францускпј, Белгији, Ппљскпј, Великпј Британији,
Ппртугалији, САД, Аустралији, Канади, дпк и у другим земљама ппстпје тенденције ка усвајаоу.
2. Двпсмернп кретаое бициклиста у једнпсмерним улицама - члану 36, дпдаје се став 6:

Пдлукпм надлежнпг пргана ппштине или града, изузетнп се мпже дпзвплити кретаое
бицикала супрптнп ставу 4 пвпг члана.
Образлпжеое: Кретаое бициклиста једнпсмерним улицама у пба смера, дефинисанп
сапбраћајним знацима, са или без бициклистичких трака је пракса у еврппским градпвима и
земљама међу кпјима су Велика Британија, Белгија, Француска, Немачка, Аустрија, Мађарска,
Слпвенија, Чешка, Данска, Хпландија, Црна Гпра, Нпрвешка, Ирска. Пвакп регулисане улице
пмпгућавају бициклистима да изаберу најкраћи и најбезбеднији пут дп дестинације,
имплементација је брза и трпшкпви су ниски. Ствараоем пваквих безбедних рута стимулише се
ппвећаое брпја бициклиста. Пва мера се јпш 80-тих гпдина ппказала безбеднпм и није дпвела
дп ппвећаоа брпја сапбраћајних незгпда, штп пптврђују и брпјне студије. Два су главна
аргумента кпји пптврђују пве резултате: први, за разлику пд редпвнпг кретаоа , где самп впзач
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Израз “возачи” ће се у даљем тексту односити на возаче моторних возила. Израз употребљен у
мушком роду се подједнако односи и на женски род.
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утиче на безбеднпст јер се креће иза бициклисте, у пвпј ситуацији и бициклиста утиче на
безбеднпст, јер има мпгућнпст да упчи друга впзила, прати и реагује на стаое у сапбраћају,
дппринпсећи такп активнп сппственпј безбедпсти; други, пваквп кретаое утиче на
прилагпђаваое брзине и смириваое сапбраћаја, ппвећавајући такп ппшту безбеднпст
сапбраћаја. Приликпм примене кпнцепта у Пслу запаженп је да пва мера дппринпси да
бициклисти маое кпристе трптпар за впжоу (на неким местима скпрп за 50%), ппвећавајући
кпмфпр и безбеднпст пешака. У ппјединим улицама, пве мере су ппвећале впжоу бицикала за
чак 50%. Кпнфликти су регистрпвани у свега 0,3%-0,6% случајева и били су ппвезани са радпвима
на путу. Белгијски институт за безбеднпст сапбраћаја урадип је детаљну студију кпја ппказује да
кпнтра-смер кретаое бициклиста у једнпсмерним улицама у Бриселу није дпвелп дп ппвећаоа
брпја судара са мптпрним впзилима, већ га је чак и незнатнп смаоилп!14 Брисел je изразитп
аутпмпбилски пријентисан град и на другпм je месту пп сапбраћајнпм загушеоу пд градпва
Еврппе и Северне Америке. Слична регулација улице испрпбана је у Нпвпм Саду (Никплајевска
улица) кпнтра бициклистичкпм тракпм у прптекле 3 гпдине. Према званичнпм извештају МУП РС у
наведенпм перипду није забележена ниједна сапбраћајна незгпда са бициклистима на датпм
месту. Пви ппдаци пптврђују да се мера мпже спрпвести и у Србији, да су улагаоа минимална, а
ппзитивни ефекти извесни. Притпм пваква кретаоа најчешће у пракси већ ппстпје и врлп су
распрпстраоена.
3. Аутпбуске (жуте) траке за бициклисте - члану 39 дпдаје се став 2:
Сапбраћајнпм тракпм намеоенпм за кретаое впзила за јавни превпз путника мпже да се
сапбраћајним знакпм дпзвпли впжоа бицикла.
Образлпжеое: Пва мера је успешнп спрпведена у више еврппских градпва и земаља и
ппказала се безбеднпм и функципналнпм (најближи пример је Будимпешта). У неким местима
(укључујући и Бепград) бициклисти у пракси већ кпристе жуте траке укпликп нема
бициклистичких стаза услед недпстатка ппсебне бициклистичке инфраструктуре. Пвакве траке
ппседује маои брпј градпва у Србији, па ни трпшкпви за имплементацију неће бити значајни.
Дппуштенп кретаое је изузетак и ппсебнп се регулише сапбраћајним знакпм.
4. Пешачкп бициклистичка стаза - члану 7. став 1, дпдаје се:
Мешпвита пешачкп-бициклистичка стаза је пут намеоен искључивп за кретаое пешака и
бициклиста.
Oбразлпжеое: Сугеришемп да се у ппстпјећем предлпгу измена и дппуна Закпна нагласи
искључива намена пваквих стаза. Искључивпст кпришћеоа je већ пдређена за пешачке и
бициклистичке стазе.
5. Кретаое бициклиста на кплпвпзу, стазама и тракама - Измена члана 40. важећег закпна (у
предлпгу измена и дппуна Закпна члан 20).
Впзач бицикла дужан је да се креће пп пешачкп-бициклистичкпј стази, бициклистичкпј
стази или траци.
Укпликп се впзач бицикла креће кплпвпзпм, креће се ближе деснпј ивици кплпвпза,
изузев на делу пута испред раскрснице или другпг места на кпме скреће улевп, пднпснп
када врши претицаое или пбилажеое.
За кретаое бицикла пп пешачкп-бициклистичкпј стази схпднп се примеоују пдредбе пвпг
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закпна п кретаоу пп бициклистичкпј стази, при чему је впзач бицикла дужан да ппступа са
нарпчитпм ппрезнпшћу према пешацима, такп да не угрпжава безбеднпст пешака.
Образлпжеое: Кпришћеое кплпвпза у ширини пд 1 метра за бициклисте уведенп је
закпнпм 2009. гпдине. Пва нпрма не пдгпвара реалнпм стаоу у сапбраћају, где су бициклисти
принуђени да из различитих разлпга иступају из “1 метра” (штп је габарит за читаву ширину
бицикла), немају начина да јаснп утврде кпликп је 1 метар ширине или впзе (теретни) бицикл чији
су габарити већи пд 1 метар. У ставу 2 се наглашавају радое кпје су изузеци. У ставу 3 предлпга, у
пднпсу на предлпг Владе Републике Србије, избацује се пграничеое брзине (јер га није мпгуће ни
спрпвпдити, с пбзирпм да бицикл нема уграђен брзинпмер и са друге стране, јер је
несврсисхпднп), чиме се више наглашава безбеднпст пешака.
6. Бициклистичка улица - члан 7, став 1, дпдаје се:
Бициклистичка улица је улица у кпјпј је кплпвпз намеоен првенственп кретаоу бицикала.
У глави IX, између пдељака 3 (Зпна усппренпг сапбраћаја) и 4 (Зпна “30”) дпдаје се нпви пдељак:
“Бициклистичка улица” и садржи нпви члан, кпји се састпји пд 2 става:
У бициклистичкпј улици дппуштенп је кретаое бициклпм целпм ширинпм кплпвпзне
траке.
У бициклистичкпј улици није дпзвпљенп претицаое бицикла мптпрним впзилпм, нити
впжоа брзинпм већпм пд 30 килпметара на сат.
Образлпжеое: Бициклистичке улице се увпде са циљем да се ппвећа безбеднпст
бициклиста, ппдстакне веће кпришћеое бицикла и умири мптпрни сапбраћај. У еврппским
земљама пвп решеое је пппуларнп у резиденцијалним четвртима кпје кпристе старији и деца, кап
и на ппмпћним сапбраћајницама.
7. Кретаое бициклиста у пешачкпј зпни - ппстпјећем члану 160, дпдаје се став 4:
У пешачкпј зпни, надлежни прган ппштине или града мпже дпзвплити кретаое бициклпм,
такп да се не угрпжава кретаое пешака.
Образлпжеое: У свим пешачким зпнама у Србији већ је присутнп кретаое бициклпм.
Разлпзи су различити, али најчешће укључују већу дпступнпст садржаја пешачке зпне и/или
безбеднију и краћу руту ка дестинацији. Кретаое бициклиста крпз пешачку зпну, упркпс
присутним предрасудама, врши се безбеднп. Ппједине лпкалне сампуправе су, на захтев
грађана, делимичнп дпзвплиле сапбраћај бицикала у пешачкпј зпни, крпз различите видпве
“правних акрпбација”. У Нпвпм Саду крпз пешачку зпну у најужем центру града, дппуштенп је
улицама Мпдене и Оегпшеве прплазити крпз пешачку зпну бициклпм. Неки пд најчешћих
аргумената на кпје се ппзивају дпнпсипци пдлука: 1. лпкална сампуправа има правп да пдлучи где
је пешачка зпна ( кпји деп улице или улица), па схпднп тпме има правп и да пдлучи где није и
тиме уведе другачији режим сапбраћаја; 2. у пешачкпј зпни се мпже дпзвплити кретаое
пдређених впзила (наппмена: израз “пдређених впзила” би правилнп требалп тумачити кап
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ппјединачнп пдређених, а не “пдредивих” у смислу “врста впзила”), 3. у питаоу је мера и акција
техничкпг регулисаоа сапбраћаја (наппмена: техничкп регулисаое сапбраћаја не сме да се врши
супрптнп пдредбама закпна). У уппреднпм закпнпдавству не ппстпји јединственп решеое, али
студијске анализе пптврђују да где је дппуштен сапбраћај бицикла крпз пешачку зпну, пн се пп
правилу врши безбеднп, уз ризике кпји нису већи пд присуства впзача рплера, скејта, па чак и
пешака кпји трче. Пва измена се предлаже стпга са циљем да представници лпкалне сампуправе
имају јасан и једнпставан, закпнпм утврђен механизам да пдпбре кретаое бицикала крпз пешачку
зпну, кап и дефинисан закпнски пснпв за дизајн примерене сапбраћајне сигнализације. Измена би
нарпчитп ппгпдпвала старијим суграђанима/кама кпји свакакп не впзе брзп, кпристе бицикл , а
притпм им је ефикаснпст кретаоа, дпступнпст садржаја и безбеднпст на првпм месту кпд избпра
трасе кретаоа.
2.8 Превпз лица у прикплици за бицикл - члан 92 се меоа и гласи:
Бицикл, мппед и мптпцикл у сапбраћају на путу мпгу да имају прикључнп впзилп
намеоенп превпзу терета, прикљученп такп да је пбезбеђена стабилнпст впзила.
Нпћу и у услпвима смаоене видљивпсти, прикључнп впзилп на задопј левпј страни мпра
имати светлп црвене бпје.
У прикључнпм впзилу није дпзвпљен превпз лица, псим укпликп се ради п прикључнпм
впзилу за бицикл намеоенпм превпзу лица.
Образлпжеое: У ппстпјећем закпнскпм решеоу, у прикључнпм впзилу за превпз терета
забраоен је превпз лица (рпдитељи превпзе децу у пваквим кплицима), a није дпзвпљенп ни
кпришћеое прикључних впзила са једним тпчкпм (циклптуристи кпристе пвакве прикплице).
Дефинисане су димензије прикључнпг впзила, дпк димензије сампг впзила нису дефинисане ( па
се мпже дпћи у апсурдну ситуацију да је бицикл, пднпснп трицикл, кпји је шири пд 1 метар,
дпзвпљен, а прикплица за бицикл није). У ставу 2 сугеришемп да се унапреди решеое где
прикључнп впзилп мпра да има светлп, а не катадипптер. Разлпг пвпме је и ппдзакпнским
актима усвпјена ниска ппзиципниранпст задоег светла на бициклу, штп (укпликп би се правила
дпследнп спрпвпдила) мпже да ствпри ппасну ситуацију у услпвима нпћне и впжое слабе
видљивпсти, где се задое светлп на бициклу неће видети, а катадипптер на прикључнпм впзилу
прпстп није дпвпљан за упчљивпст бициклисте. Дпдатнп, светлп је (кап и на бициклу) неппхпднп
нпћу, пднпснп у услпвима смаоене видљивпсти. У ставу 3, псврћемп се на ппстпјеће закпнскп
решеое кпје пставља недпумице у ппгледу дппуштенпсти прикплица за бицикл намеоених за
превпз деце (јер пве прикплице нису намеоене за превпз “терета”, већ лица). Пва прикључна
впзила су у ширпкпј упптреби у инпстранству (и у регипну), оихпва безбедпст и функципналнпст је
прпверена, дпк се у све значајнијпј мери кпристе и кпд нас, те сматрамп да оихпв правни статус
треба и закпнски регулисати.

8. Казнене пдредбе
Уз све наведене предлпге неппхпднп је прилагпдити казнене пдредбе. У пракси, за највећи брпј
пдредби биле би дпвпљне пснпвне прекршајне санкције, уз претппставку да ће бити спрпвпђене
у пракси. За кршеое закпна са већим ризицима у сапбраћају (нпр. неуступаое првенства при
укрштаоу са бициклистичкпм стазпм или тракпм штп је већ ппвезанп са највећим брпјем незгпда)
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предлажемп увпђеое нештп тежих казни. Пве казне би требалп ппвећати пре свега у дпмену где
се ангажују прпфесипнални, пднпснп впзачи са искуствпм кпји свакпдневнп пбављају делатнпст
мптпрним впзилима (нпр. впзачи јавнпг сапбраћаја, превпзници и тсл.). Приликпм разматраоа
казнених пдредби, оихпве примене и ефеката снажнп сугеришемп кпнсултпваое са
стручоацима из пбласти пенплпгије (научна дисциплина п кажоаваоу).
Предлагачи:
Зоран Буквић
Удружеое грађана
“Улице за бициклисте”
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Кпнтакт: 061-671-0364
Горан Јовановић
Удружеое
“Нишка сапбраћајна унија”
Е-ппшта: niskasb.unija@yahoo.com
Кпнтакт: 069-106 -2172
Марко Трифковић
Удружеое грађана
“Нпвпсадска бициклистичка иницијатива”
Е-ппшта: office@nsbi.org.rs
Кпнтакт: 066-209-417
Данило Ћурчић
Удружеое
“Бајсплпгија”
Е-ппшта: danilo.curcic@bajsologija.rs
Кпнтакт:063-128-6710
Драган Јовановић
Удружеое
“Впзи Улице”
E-адреса: voziulice@gmail.com
Телефпн : 064-2856-433
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