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Предговор*

Овај про је кат на стао је као од го вор на ра сту ћу по тре-
бу за упо зна ва њем де це школ ског уз ра ста са осно ва ма без-
бед но сти у са о бра ћа ју и са о бра ћај не кул ту ре, а све у ци љу 
сма ње ња бро ја и по сле ди ца са о бра ћај них не зго да у ко ји ма 
де ца уче ству ју као би ци кли сти. 

Пре ма по да ци ма Аген ци је за без бед ност са о бра ћа-
ја, де ца до 14 го ди на стра ро сти спа да ју у ви со ко ри зич ну 
ка те го ри ју уче сни ка у са о бра ћа ју.  У пе ри о ду од  2011. до 
2015. го ди не, у са о бра ћа ју је по ги ну ло пе то ро де це, те шко 
је по вре ђе но 234, а 857 де це би ци кли ста је за до би ло ла ке 
по вре де. То ком 2015. го ди не, ни је би ло по ги ну лих, сма њен 
је број по вре ђе не де це би ци кли ста, али је по ве ћан број 
лак ше по вре ђе них, за 19%. По вре ђе на де ца би ци кли сти 
су нај че шће де ча ци (70% од укуп ног бро ја по вре ђе не де це 
би ци кли ста је му шког по ла) ста ро сти 10 го ди на. Вре ме у 
ко ме нај че шће до ла зи до не зго да је су мрак, од но сно пе ри-
од из ме ђу 18 и 19. часова.

Са о бра ћај не не зго де са де цом би ци кли сти ма нај че-
шће на ста ју као боч ни су да ри (при про ла ску кроз рас кр-
сни цу или скре та њу уле во), услед оба ра ња би ци кли сте ко-
ји се укљу чу је са спо ред ног пу та, као и услед пре ла ска ко-
ло во за. Нај че шће не зго де су у су да ру са пут нич ким ауто-
мо би ли ма 60%, а за тим не зго де у ко ји ма је до шло до па да 
са би ци кла без уче шћа дру гог во зи ла 27%.

По ред при пре ме де це би ци кли ста да по ста ну без бед-
ни уче сни ци у са о бра ћа ју, по зи тив не ста во ве је по треб но 

* Намењен свима онима који васпитавају и уче децу 
безбедном учешћу у саобраћају.
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из гра ди ти и у по гле ду ре кре а тив не во жње би ци кла ко ја 
до при но си здра вом од ра ста њу. У не до стат ку ста за и тра-
ка на ме ње них би ци кли сти ма нео п ход но је у кон ти ну и те ту 
пре но си ти те о риј ска и прак тич на зна ња и та ко ути ца ти на 
сма ње ње из ло же но сти де це би ци кли ста ри зи ци ма у са о-
бра ћа ју, али и раз во ју на ви ка ка спор ту и ре кре а ци ји ко је 
во де здра вом жи во ту. 

Шта ка же За кон?

Де те мла ђе од 12 го ди на не сме да упра вља би ци клом 
на јав ним пу те ви ма.

Де те са на вр ше них де вет го ди на мо же упра вља ти
би ци клом у пе шач кој зо ни, зо ни успо ре ног са о бра ћа ја, 
зо ни "30", зо ни шко ле и не ка те го ри са ном пу ту.

Ако је под над зо ром ли ца ста ри јег од 16 го ди на, де те 
мла ђе од де вет го ди на мо же упра вља ти би ци клом у 
пе шач кој зо ни и зо ни успо ре ног са о бра ћа ја.

Ка да се кре ће би ци кли стич ком ста зом, бр зи на
би ци кла не сме би ти ве ћа од 35 km/h.

Ако на пу ту по сто ји би ци кли стич ка тра ка, во зач
би ци кла је, у од но су на смер кре та ња са о бра ћа ја,
ду жан да се кре ће де сном би ци кли стич ком тра ком.

На би ци кли стич ким ста за ма за са о бра ћај у оба сме ра 
во зи ла, во зач би ци кла мо ра да се кре ће де сном
стра ном у сме ру кре та ња во зи ла.

Ако се два или ви ше во за ча би ци ка ла кре ћу у гру пи, 
ду жни су да се кре ћу је дан за дру гим.
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У За ко ну о без бед но сти са о бра ћа ја на пу ту по себ но је 
ис так ну то да би ци кли ста на ро чи то не сме да:

ис пу шта упра вљач из ру ку

скла ња но ге са пе да ла

при др жа ва се за дру го во зи ло

во ди, ву че или гу ра дру га во зи ла или жи во ти ње, осим 
при ко ли це за би цикл

до зво ли да би цикл ву че или гу ра дру го во зи ло

пре во зи пред ме те на би ци клу ко ји мо гу да га оме та ју 
то ком во жње

упо тре бља ва на оба ува слу ша ли це за мо бил ни
те ле фон и аудио уре ђа је

Циљ про јек та 

Глав ни циљ овог про јек та је сте уво ђе ње де це у свет 
би ци кли зма, упо зна ва њем са основ ним пра ви ли ма без-
бед ног уче шћа у са о бра ћа ју и раз во јем са о бра ћај не кул-
ту ре. По ред то га, про јек том се де ци да је под сти цај да ко-
ри сте би цикл као пре во зно сред ство ка ко би се усме ри ла 
на фи зич ке ак тив но сти, раз вио спорт ски дух и ство ри ле 
здра ве жи вот не на ви ке кроз пра ви лан пси хо фи зич ки раз-
вој и ква ли тет но ко ри шће ње сло бод ног вре ме на. 

Про јект ним за дат ком је пред ви ђен ка ко те о риј ски рад 
са де цом би ци кли сти ма, та ко и прак тич ни део у ко ме се 
ак це нат ста вља на раз вој ве шти на код де це. 

Да кле, кроз те о риј ски део би ће пре не та основ на зна-
ња о пра ви ли ма по на ша ња  у са о бра ћа ју и опа сно сти ма 
са ко ји ма мо гу да се су срет ну, од но сно ка ко да их из бег ну, 
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док ће у прак тич ном де лу обу ке, де ца би ти об у ча ва на да 
пра вил но во зе би цикл и са вла да ва ју кон крет не са о бра ћај-
не си ту а ци је. 

Основ на иде ја је да се од нај ра ни јих уз ра ста ство ре до-
бре на ви ке код де це у по гле ду без бед ног уче шћа у са о бра-
ћа ју, ка ко би ка да бу ду ста са ли да бу ду ак тив ни уче сни ци 
у са о бра ћа ју, иза ђу на ули цу као без бед ни би ци кли сти, а 
ка сни је и без бед ни во за чи.  Има ју ћи у ви ду кон ти ну иран 
раз вој де те та, од но сно  по се до ва ње раз ли чи тих пси хо фи-
зич ких спо соб но сти и ве шти на де це у раз ли чи тим уз ра-
сти ма, нео п ход на зна ња де це би ци кли ста су по де ље на у 
че ти ри ста ро сне ка те го ри је. 

Знања и вештине према узрасту 

Би ци кли ста са на вр ше них 7 го ди на би тре ба ло да зна:

да са мо стал но за у зме пра ви лан по ло жај за во жњу
би ци кла и пра вил но др жи упра вљач

да рас по зна је де ло ве би ци кла

да раз у ме зна чај упо тре бе за штит не ка ци ге
и све тло-од бој них ма те ри ја ла

да рас по зна је де ло ве пу та (тро то ар, ко ло воз)

да во зи без по моћ них точ ко ва

да без бед но кре не, успо ри и за у ста ви би цикл

да по ред основ них са о бра ћај них зна ко ва у ве зи
уче шћа у са о бра ћа ју као пе ша ка, по зна је и
са о бра ћај не зна ко ве за обе ле жа ва ње пе шач ке
зо не и зо не успо ре ног са о бра ћа ја
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Бициклиста са на вр ше них 9 го ди на, до дат но тре ба  да 
бу де оспо со бље н:

да во зи јед ном ру ком ка да је то нео п ход но (при да ва-
њу зна ка ру ком у по гле ду скре та ња)

да ме ња бр зи не

да пра вил но скре ће ле во и де сно

да раз у ме шта је то „не ка те го ри са ни пут“

да до дат но по зна је са о бра ћај не зна ко ве за обе ле жа ва-
ње зо не „30“ и зо не шко ле

Бициклиста са на вр ше них 11 го ди на, од но сно 12 ка да 
сти че пра во уче шћа у са о бра ћа ју на јав ним пу те ви ма  би 
тре ба ло још да зна:

да рас по зна је спе ци фич не де ло ве пу та (би ци кли стич-
ка ста за, би ци кли стич ка тра ка)

да по зна је пра ви ла  у са о бра ћа ју

да по зна је са о бра ћај ну сиг на ли за ци ју 

да уче ству је у са о бра ћа ју као ак тив ни уче сник

да пре по зна по тен ци јал не опа сне си ту а ци је и до не се 
ис прав ну од лу ку

да на у чи да бу де увек на опре зу и да се чу ва дру гих
уче сни ка у са о бра ћа ју

Бициклиста са на вр ше них 13 го ди на, би тре ба ло да:
без бед но уче ствује у са о бра ћа ју, у сло же ни јим си ту а-
ци ја ма као што су про ла сци кроз сло же ни је и кру жне 
рас кр сни це.
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За почетак, упознајте свој бицикл.
Би цикл је пре во зно сред ство ко је за кре та ње ко ри-

сти на шу сна гу, та ко што окре та њем пе да ла по кре ће мо 
би цикл, упра вља чем одр жа ва мо пра вац и усме ра ва мо би-
цикл ле во или де сно, а коч ни ца ма успо ра ва мо би цикл. 

По себ но је ва жно да наш би цикл бу де опре мљен све-
тли ма ка ко би мо гли без бед но да во зи мо, али и да нас дру-
ги уче сни ци на вре ме уоче. 

Ка да је наш би цикл спре ман за во жњу, мо ра мо и ми да 
се спре ми мо. Нај ва жни је је да на гла ви но си мо за штит ну 
ка ци гу за би ци кли сте ко ја је за коп ча на ис под бра де и да 
но си мо све тлу или све тло од бој ну гар де ро бу.

БИЦИКЛИСТИ
ОД 7 ГОДИНА

Сл. 1.1. - Основни делови бицикла

ПЕДАЛЕ

КОРПА

ЗАДЊЕ 
СВЕТЛО

ЛАНАЦ

КОЧНЕ ПЛОЧИЦЕ

РУЧИЦА  
КОЧНИЦЕ

ЗВОНЦЕ

ТОЧАК

УПРАВЉАЧ

СЕДИШТЕ

„МАЧЈЕ ОЧИ“

ПРЕДЊЕ СВЕТЛО
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Про ве ра и одр жа ва ње би ци кла 
Ка ко би био без бе дан док во зиш би цикл, ва жно је да 

поштујеш ова пра ви ла.

Ка да сед неш на би цикл, тре ба ло би да са оба сто па ла 
мо жеш да до хва тиш тло.  

Точ ко ви мо ра ју да бу ду пра ви. Ако су ис кри вље ни
нео п ход но је да би цикл „по се ти“ мај сто ра ка ко би 
попра вио точ ко ве.  

Бу ди  си гур ан да су ти гу ме на точ ко ви ма до бро
на пум па не.

Уве ри се да су бла то бра ни си гур ни и до вољ но
одво је ни од точ ко ва.

Про ве ри коч ни це! Ако би цикл не ко чи до бро,
нео п ход но је да се коч ни це по пра ве или по де се.

Пе да ле не сме ју да бу ду по ло мље не.

Пред ње све тло мо ра да бу де ис прав но и бе ле или
жу те бо је, а зад ње све тло цр ве не бо је. 

Бу ди  си гур ан да звон це ра ди и да је та ко по ста вље но 
да ла ко мо жеш по зво ни ти у слу ча ју по тре бе.

Тре ба ло би да во диш ра чу на о чи сто ћи би ци кла
и пред њег и зад њег све тла.

За прет ход на пра ви ла, по себ но у ве зи одр жа ва ња ис-
прав но сти би ци кла мо жеш за тра жи ти по моћ ста ри јих ко-
ји ће по пра ви ти би цикл или од ве сти би цикл код мај сто ра. 
Би цикл мо ра увек да бу де у ис прав ном ста њу и тре ба га 
ре дов но про ве ра ва ти и одр жа ва ти. На сле де ћој стра ни се 
на ла зе са ве ти за ис пра ван би цикл. 
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Провера бицикла
Да ли су коч ни це ис прав не? 
Да ли су ис тро ше не
ко чи о не пло чи це?
Да ли су оба све тла
ис прав на?
Да ли су гу ме до вољ но
на пум па не?
Да ли су гу ме ис тро ше не 
или оште ће не?
Да ли су сај ле оште ће не?
Да ли је по ло жај се ди шта 
до бар (да ли га тре ба
по де си ти)?
Да ли су шра фо ви
за тег ну ти, на ро чи то на
бла то бра ни ма, коч ни ца ма, 
но са чи ма?
Да ли је не ка жи ца
оште ће на или ла ба ва?
Да ли се точ ко ви нор мал но 
окре ћу?
Да ли је ла нац оште ћен
или зар ђао?
Да ли је осовина 
искривљена или оштећена?
Да ли мењач нормално 
ради?
Да ли је звонце на 
правилној удаљености? 
Да ли је рам оштећен?

Одржавање бицикла
Чи шће ње све та ла
и ма чи јих очи ју.
Из ва ди ти ба те ри је ка да се 
све тла не ко ри сте.
Чи шће ње и под ма зи ва ње 
лан ца.
По де ша ва ње коч ни ца.
Под ма зи ва ње сај ли
ме ња ча.
Под ма зи ва ње сај ли
коч ни ца.
До те за ње пе да ла.
Чи шће ње ме тал них де ло ва. 
Чи шће ње и под ма зи ва ње
лан ца и ме ња ча бр зи на.
Рас кла па ње, чи шће ње
и под ма зи ва ње упра вља ча
и осо ви на.
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ПРОВЕРЕН
БИЦИКЛ

Сл. 1.4. – Бициклиста спреман за безбедну вожњу

Сл. 1.2. – Примери заштитних кацига за бициклисте

Сл. 1.3. – Примери светлоодбојних трака и прслука

ПРАВИЛАН 
ПОЛОЖАЈ

УДОБНА ОДЕЋА

СВЕТЛОДБОЈНИ 
ПРСЛУК

ИЛИ ТРАКЕ

ОДГОВАРАЈУЋА 
КАЦИГАСВЕТЛА ОДЕЋА
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Вожња бицикла

Бицикл смеш да возиш само на местима где нема 
саобраћаја, као на пример у дворишту, на полигону, у 
парку. Да би био безбедан бициклиста мораш прво добро 
да научиш да правилно кренеш, обиђеш препреку и 
безбедно се зауставиш.

По ла зак – стар то ва ње

1. За у зми по ло жај за кре та ње 
2. По гле дај уна зад пре ко ле вог ра ме на да се уве риш да 

не оме таш не ко га иза се бе

Правилно обилажење
(рупе, баре, стакла и друге препреке)

1. Погледај уназад преко левог рамена да провериш 
саобраћај и да се увериш да не ометаш некога иза себе

Сл. 1.5. – Знак за започињање 
кретања или скретање лево и знак 
за скретање десно

По гле дај уна зад пре ко ле вог ра ме на да се уве риш да 
не оме таш не ко га иза се бе

3. Сиг на ли зи рај 
ис пру же ном 
ле вом ру ком о 
на ме ри да за по-
чи њеш кре та ње

4. Вра ти ле ву ру ку 
на упра вљач

5. По гле дај уна зад 
по но во и ако је 
без бед но, кре ни 
са обе ру ке на 
упра вља чу



16 ✱ ПРИРУЧНИК  БЕЗБЕДНО НА БИЦИКЛУ

2. Сиг на ли зи рај ис пру же ном ле вом ру ком о на ме ри да 
скре ћеш уле во, од но сно оби ла зиш пре пре ку

3. Вра ти ле ву ру ку на упра вљач
4. По гле дај уна зад по но во и ако је без бед но, кре ни са 

обе ру ке на упра вља чу да оби ла зиш пре пре ку

1. Раз ми сли да ли је без бед но ме сто за за у ста вља ње 
(осветљено, прегледно, без препрека...)

2. По гле дај уна зад пре ко ле вог ра ме на да се уве риш да 
не оме таш не ко га иза се бе

3. Ако је без бед но, дај знак за за у ста вља ње ма ха њем
ис пру же ном ле вом ру ком

4. По ла ко при ти сни коч ни цу и вра ти ле ву ру ку
на упра вљач

5. За у ста ви се по ред ивич ња ка и си ђи на тро то ар

Сл. 1.6. – Знак 
за успоравање 
или 
заустављање

За у ста вља ње

Коче ње
1. Кочи када бицикл иде право (избегавај кочење у 

кривини, јер можеш изгубити стабилност)

За у ста ви се по ред ивич ња ка и си ђи на тро то ар
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2. Пажљиво кочи ако је пут по коме возиш клизав, 
нераван или има шљунка, песка итд

3. Зад њом коч ни цом тре ба да кочиш увек тре ну так пре 
ко че ња пред њом

Сл. 1.7. – Практична вежба на полигону 1

Сл. 1.8. – Практична вежба на полигону 2

Ово је пример полигона, који ти са својим другарима 
можеш да направиш и да вежбаш вожњу бицикла 
(скретање лево и десно, заобилажење препреке и остало).
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Ако си у дру штву осо бе ста ри је од 16 го ди на, мо жеш 
да во зиш би цикл на са о бра ћај ни ца ма у пе шач кој зо ни и 
зо ни успо ре ног са о бра ћа ја.

Сл. 1.9. – 
Саобраћајни 
знакови који 
означавају 
почетак и 
завршетак 
пешачке 
зоне

Сл. 1.10. – Саобраћајни знак који означава почетак 
и завршетак зоне успореног саобраћаја

4. Мало јаче кочи задњом него предњом кочницом да 
не би дошло до клизања и губитка контроле

5. Треба да кочиш постепено, јер нагло кочење може да 
утиче на губитак контроле
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1.  ЗАОКРУЖИ НА  СЛИЦИ

2.  ЗНАК
      НА СЛИЦИ
      ОЗНАЧАВА

а.  Кочнице
б.  Задње светло
ц.  Мачије очи

ТЕСТ БРОЈ 1

а.  Почетак зоне успореног саобраћаја
б.  Почетак пешачке зоне
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4.ЗНАК НА СЛИЦИ ОЗНАЧАВА

а. Почетак зоне успореног саобраћаја
б. Почетак пешачке зоне

Сл.1.11. – Пример теста 

3. ШТА ОЗНАЧАВА СИГНАЛ НА СЛИЦИ

а.  Полазак
б.  Скретање у десно
ц.  Заустављање
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Ако имаш 9 година, још увек не можеш активно да 
учествујеш у саобраћају, али смеш да возиш: 

у „Пе шач кој зо ни“ и „Зо ни успо ре ног са о бра ћа ја“

по не ка те го ри са ном пу ту

у „Зо ни 30“ и „Зо ни шко ле“

Не ка те го ри са ни пут је пут ко ји под јед на ким усло ви-
ма мо же да ко ри сти ве ћи бр ој ко ри сни ка. То је обич но пут 
на ко ме не ма ин тен зив ног са о бра ћа ја.

„Зoна 30“ je део п ута, ул ице или н ас еља у к оме је б рз-
ина в оз ила огр ан ич ена до 30 km/h и ч ији п оч етак и з ав рш-
етак је озн ачен с а обр аћа јним зн аком (Сл. - 2.1).

БИЦИКЛИСТИ
ОД 9 ГОДИНА

Сл. 2.1. – 
Знак за 
почетак и 
завршетак 
„Зоне 30“
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„Зо на шко ле“ је део пу та у чи јој се бли зи ни на ла зи 
шко ла и чи ји по че так и за вр ше так је озна чен са о бра ћај-
ним зна ком (Сл. – 2.2 и Сл. – 2.3).

Сл. 2.2. – 
Саобраћајни
знак за
почетак
„Зоне школе“ 
(нови знак
је лево,
а стари десно)

У „ Зони ш коле“  која се  на лази у  на сељу,  бр зина је ог-
ра ни чена до 30 km/h, а ако се „ Зона ш коле“  на лази ван 
 на сеља,  бр зина је ог ра ни чена до 50 km/h.

Сл. 2.3. – 
Саобраћајни 
знак за 
завршетак 
„Зоне школе“  
(нови знак је 
лево, а стари 
десно)
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 СИГНАЛИЗИРАЊЕ БИЦИКЛИСТА 

Као и оста ли уче сни ци у са о бра ћа ју и би ци кли сти су 
ду жни да по ка жу сво ју на ме ру ако же ле да скре ну, оби ђу 
не ку пре пре ку или се за у ста ве. На ме ру скре та ња би ци-
кли сти мо ра ју сиг на ли зи ра ти пре не го што же ле да про-
ме не на чин кре та ња, од но сно скре ну ле во или де сно. То је 
ва жно због то га што оста ли уче сни ци у са о бра ћа ју мо ра ју 
да бу ду оба ве ште ни и схва те шта би ци кли ста има на ме ру 
да ура ди. 

На би ци клу не ма све тло сних по ка зи ва ча прав ца као 
што је то слу чај на ауто мо би лу или мо то ци клу. Због то га 
во зач би ци кла да је сиг нал ис пру же ном ру ком за ви сно од 
сме ра у ко ме има на ме ру да скре не. Да кле, ис пру же на ле ва 
ру ка озна ча ва да би ци кли ста има на ме ру да скре не ле во, а 
ис пру же на де сна ру ка да скре не де сно.

Сл. 2.4. – Знак за 
сигнализирање 
скретања 
бициклом лево 
и скретања 
бициклом десно

Ипак пре да ва ња сиг на ла за скре та ње, као и за по чи-
ња ња скре та ња, би ци кли ста је ду жан да се прет ход но уве-
ри да скре та ње мо же из вр ши ти без бед но.

Сл. 2.4. – Знак за 
сигнализирање 
скретања 
бициклом лево 
и скретања 
бициклом десно
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Пре него што започнеш претицање или скретање, 
прво погледај назад преко левог рамена да провериш 
саобраћај иза и поред себе. Ако не ма во зи ла или су во зи ла 
да ле ко ис пру же ном ру ком дај сиг нал да же лиш да скре-
неш. Ако нема возила или су возила далеко, испруженом 
руком дај сигнал да желиш да скренеш. Ако је без бед но 
кре ни, а ако су во зи ла бли зу и ни је без бед но са че кај да во-
зи ла про ђу, па кре ни ка да бу де без бед но. 

Ру ка мо ра би ти ис пру же на све вре ме док се не из вр-
ши скре та ње, а ка да је скре та ње за вр ше но мо жеш спу сти-
ти ру ку. 

Ни ка д не мој пр во за по че ти скре та ње, па тек он да 
по ди ћи и ис пру жи ти ру ку, јер мо жеш из не на ди ти оста ле 
уче сни ке у са о бра ћа ју и ство ри ти опа сну си ту а ци ју. За-
пам ти да сиг нал ру ком по ка зу је на ме ру да же лиш да 
скре неш и не зна чи да имаш пра во про ла за. 

Сл. 2.5. – Вежба на полигону за скретање у десно
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ТЕСТ БРОЈ 2

1. ЗАОКРУЖИ НА СЛИЦИ

2. ШТА ОЗНАЧАВА СИГНАЛ
     НА СЛИЦИ
а.  Скретање у лево
б.  Скретање у десно
ц.  Заустављање

а.  Управљач
б.  Предње светло
ц.  Педале
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Сл. 2.6. – Пример теста 

5. ЗНАКОВИ  НА СЛИЦИ ОЗНАЧАВАЈУ?
а.  Почетак зоне школе
б.  Почетак зоне 30

3. ШТА ТРЕБА ПРВО ДА УРАДИМО
    КАД КРЕНЕМО?
а.  Да погледамо назад
б.  Да позвонимо
ц.  Да дамо сигнал руком

4. ШТА ПРВО ТРЕБА ДА УРАДИМО КАД ХОЋЕМО
     ДА СЕ ЗАУСТАВИМО?
а.  Погледамо уназад преко левог рамена
б.  Покажемо знак руком за заустављање
ц.  Притиснемо кочницу
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Нај бе збед ни је ме сто за во жњу би ци кла, на ко ји ма не-
ма мо тор них во зи ла, је су би ци кли стич ке ста зе и ста зе за 
пе ша ке и би ци кли сте. Би ци кли стич ка ста за пред ста вља 
пут на ме њен ис кљу чи во за кре та ње би ци ка ла.

БИЦИКЛИСТИ ОД
11 ГОДИНА

По ред би ци кли стич ких ста за, по сто је и ста зе на ме ње-
не за кре та ње ис кљу чи во би ци кли ста и пе ша ка, на ко ји ма 
је дан део ко ри сте пе ша ци, а дру ги би ци кли сти.

Сл. 3.1. – Саобраћајни знакови који означавају почетак 
и завршетак бициклистичке стазе

Сл. 3.2. – Саобраћајни знакови који означавају 
почетак и завршетак стазе за пешаке и бициклисте
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Са на вр ше них 12 го ди на смеш да во зиш би цикл по 
пу те ви ма, али мо раш по што ва ти пра ви ла са о бра ћа ја. 

На рав но, ако на ко ло во зу по сто ји обе ле же на тра ка за 
би ци клисте, или по ред ко ло во за по сто ји би ци кли стич ка 
ста за или ста за за пе ша ке и би ци кли сте, нај бе збед ни је је 
да ту да во зиш би цикл.

Нај ва жни је пра ви ло је да се би ци кли ста увек мо ра 
кре та ти де сном стра ном, као и оста ла во зи ла. Не ки ми-
сле да за би ци кли сте ва жи исто правило као и за пе ша ке, 
па во зе ле вом стра ном, од но сно у су прот ном сме ру што је 
по гре шно и опа сно.

Ка да се кре ћеш ко ло во зом, по тру ди се да во зиш што 
бли же де сној иви ци ко ло во за, та ко да за у зи маш нај ви ше 
1 ме тар од иви це ко ло во за. Ако во зиш би цикл у дру-
штву са дру га ри ма, ни ка да не мој те да во зи те је дан по ред 
дру гог, већ је дан иза дру гог.

Сл. 3.3. – Правилно кретање бициклиста један иза другог 
и на највише један метар од десне ивице коловоза

1 м
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Као што су сло ва - азбу ка за чи та ње, та ко су са о бра-
ћај ни зна ко ви - азбу ка за без бед но уче шће у са о бра ћа ју. 
Са о бра ћај ни зна ко ви мо гу би ти:

зна ко ви опа сно сти 

зна ко ви из ри чи тих на ред би

зна ко ви оба ве ште ња

Зна ко ви опа сно сти слу же да се уче сни ци у са о бра ћа ју 
упо зо ре на опа сност ко ја им пре ти на од ре ђе ном ме сту на 
пу ту (Сл. 3.4).

➔
➔
➔

Сл. 3.4. – Саобраћајни знакови опасности

Зна ко ви из ри чи тих на ред би уче сни ци ма у са о бра ћу ју 
ука зу ју шта је за бра ње но, шта је оба ве зно и ука же на огра-
ни че ња (Сл. 3.5). 

Сл. 3.5. – Саобраћајни знакови изричитих наредби
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Сл. 3.6. –„„Саобраћајни знакови „Обавезно заустављање“ 
и „Уступање првенства пролаза“.

Саобраћајни знак „Обавезно заустављање“ значи да се 
пре раскрснице мораш зауставити и уступити првенство 
у пролазу учесницима у саобраћају који се крећу путем на 
који си наишао.

Саобраћајни знак „Уступање првенства пролаза“ ти 
указује да пре раскрснице мораш уступити првенство у 
пролазу учесницима у саобраћају који се крећу путем на 
који си наишао, а понекад се мораш и зауставити.

Зна ко ви оба ве ште ња пру жа ју уче сни ци ма у са о бра ћа-
ју раз ли чи та оба ве ште ња о пу ту, објек ти ма и ме сти ма у 
бли зи ни, пре стан ку за бра на и огра ни че ња итд.

Сл. 3.7. –Са о бра ћај ни зна ко ви оба ве ште ња

Нај ва жни ји са о бра ћај ни зна ко ви из ри чи тих на ред би 
су ве за ни за пр вен ство про ла за у рас кр сни ци (Сл. 3.6). 
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По ред са о бра ћај них зна ко ва, по сто је и се ма фо ри.
Се ма фо ри слу же да се по мо ћу раз ли чи тих бо ја ре гу-

ли ше пр вен ство про ла за у рас кр сни ци. За то се ко ри сте 
три бо је ко је озна ча ва ју раз ли чи те сиг на ле. Зна че ња тих 
бо ја, тј. сиг на ла су:

укљу че но цр ве но све тло – за бра њен про лаз
укљу че но и цр ве но и жу то све тло – за бра њен про лаз, 
ко ји на ја вљу је укљу чи ва ње зе ле ног све тла
укљу че но зе ле но све тло – до зво љен про лаз
укљу че но жу то све тло – за бра њен про лаз, осим у
слу ча ју ка да си бли зу и не мо жеш се без бед но
за у ста ви ти код се ма фо ра
треп ћу ће жу то све тло – оба ве за за све уче сни ке
у са о бра ћа ју да се кре ћу уз по ве ћа ну опре зност
треп ћу ће зе ле но све тло – до зво љен про лаз ко ји
нај а ву је укљу чи ва ње жу тог, а за тим цр ве ног све тла

С ем афор м оже да има д ода тни св етл осни с а обр аћа-
јни знак у о бл ику з ел ене стр ел ице (усло вни знак) к оји 
озн ач ава да в озач м оже в оз илом да пр ође ра ск рсн ицу 
с амо у пра вцу 
озн ач еним стр ел-
ицом, при ч ему 
м ора да пр оп усти 
сва в оз ила к оја се 
кр ећу по п уту на 
к оји ул ази као и да 
пр оп усти п еш аке 
к оји пр ел азе пр еко 
к ол ов оза. Сл. 3.8. – Семафор за бициклисте
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П оред с ем аф ора за в оз ила, на н еким ра ск рсн иц ама 
п ост оје и с ем аф ори за п еш аке, б иц икл исте (Сл 3.8), з аје-
дни чки с ем аф ори за п еш аке и б иц икл исте, тра мв аје итд.

К ада уч еств ујеш у с а обр аћ ају б иц иклом на ја вном 
п уту где п ост оје и др уги уч есн ици као што су аут ом о-
б или, к ам и они, аут об уси, п еш аци, тра кт ори итд, м ораш 
да б удеш св естан с а обр аћ аја око с ебе, св естан н еких оп-
асн ости на к оје м ожеш н а ићи и б ити спр еман да р е аг-
ујеш по п отр еби.

Увек обрати пажњу на пут испред себе како би на време 
уочио неке опасности, као што су рупе, шљунак, стакло, 
решетке од канализације или друге опасности. Никад 
немој да кочиш нагло на пешачком прелазу када 
је коловоз мокар, јер може доћи до клизања бицикла, 
губитка контроле и пада.

Сл. 3.9. –Ако се препрека не уочи на време, може доћи 
до губитка контроле и пада
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Следећа опасност на коју можеш наићи јесте прелазак 
пре ко пру ге или ши на.

Ни ка д не мој да пре ла зиш пре ко пру ге ка да су 
рам пе спу ште не или је за бра њен про лаз. При пре ла-
ску пре ко пру ге увек во зи би цикл та ко да пре ла зиш ши не 
под пра вим углом, по себ но ка да је мо кро, јер мо же до ћи 
до кли за ња, гу бит ка кон тро ле и па да.

Увек па жљи во оби ла зи те пар ки ра на во зи ла. Та-
ко што нај пре про ве ри те да ли има во зи ла иза. Пре 

 Сл. 3.10. –Правилан и неправилан прелазак преко шина 

Сл. 3.11. –Пролазак близу паркираних возила је опасан
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обиласка обавезно 
погледај да ли има 
возила иза тебе. 
Уколико наилази 
неки аутомобил, 
сачекај да прође, 
па тек онда крени у 
обилазак. Ако не ма 
во зи ла иза, во зи те 
не бли же од јед ног 
ме тра од пар ки ра-
ног ауто мо би ла јер 
та ко из бе га ва те  да 
уда ри те у из не на да отво ре на вра та.

Посебно буди опрезан када пролазиш поред 
паркираног аутомобила ако приметиш да се неко налази 
у аутомобилу.

Ауто бу си и ка ми о ни та ко ђе мо гу би ти опа сни за 
би ци кли сте. Во за чи ова ко ве ли ких во зи ла не мо гу увек 
да уоче би ци кли сту ка да је по ред и бли зу ка ми о на 

или ауто бу са. 
По себ но је опа-
сно ка да се на-
ла зи ш по ред 
де сног бо ка, а 
ауто бус или ка-
ми он скре ћу де-
сно, чак и лево, 
јер тако великим 
возилима треба 
више простора 

за заокрет.
Сл. 3.13. –Опасно је возити близу 
аутобуса

Сл. 3.12. –Опасно је возити близу 
камиона
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ТЕСТ БРОЈ 3
1. ОЗНАЧИ СЛИКУ КОЈА ПРИКАЗУЈЕ СИГНАЛ
     ЗА „ЗАУСТАВЉАЊЕ”

2. ОЗНАЧИ СЛИКУ САОБРАЋАЈНОГ ЗНАКА „ЗОНА
     УСПОРЕНОГ САОБРАЋАЈА” - ПОЧЕТАК

3. ОЗНАЧИ ШТА ПРВО ТРЕБА ДА УРАДИШ КАДА
ЖЕЛИШ ДА СКРЕНЕШ
ПОДИГНЕШ РУКУ ПОГЛЕДАШ ИЗА ПОЗВОНИШ

4. ОЗНАЧИ СЛИКУ КОЈА ПРИКАЗУЈЕ
     САОБРАЋАЈНИ ЗНАК „ЗОНА 30” - ПОЧЕТАК



36 ✱ ПРИРУЧНИК  БЕЗБЕДНО НА БИЦИКЛУ

5. КАДА ВОЗИШ БИЦИКЛ ПО ПУТУ МОРАШ
    ДА БУДЕШ БЛИЗУ:

ДЕСНЕ ИВИЦЕ ЛЕВЕ ИВИЦЕ СРЕДИНЕ ПУТА

6. ОЗНАЧИ САОБРАЋАЈНИ ЗНАК „СТАЗА ЗА
    ПЕШАКЕ И БИЦИКЛИСТЕ”- ПОЧЕТАК

7. ПРЕ УЛАСКА У РАСКРСНИЦУ СА КРУЖНИМ
    ТОКОМ, МОРАШ ШРОПУСТИТИ ВОЗИЛА:

У КРУЖНОМ ТОКУ У ЛЕВОЈ ТРАЦИ ИЗА СЕБЕ

8. ОЗНАЧИ САОБРАЋАЈНИ ЗНАК „БИЦИКЛИСТИ
 НА ПУТУ”

Сл. 3.14. – Пример теста
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Јед на од нај сло же ни јих си ту а ци ја у са о бра ћа ју је про-
ла зак кроз рас кр сни цу, по себ но ка да се ра ди о ве ли ким 
рас кр сни ца ма у ко ји ма има пу но во зи ла. Ка да при ла зи ш 
рас кр сни ци са ви ше са о бра ћај них тра ка, ода бе ри  тра ку 
ко ја по ка зу је пра вац ко јим ти желиш да идеш (ле во, пра во 
или де сно). 

БИЦИКЛИСТИ ОД
13 ГОДИНА

Сл. 4.1 - 
Ако има 
више 
трака за 
скретање, 
или 
кретање 
право,
увек бирај 
десну

Пре уласка у раскрсницу успостави контакт очима 
са осталим учесницима у саобраћају и благовремено им 
дај сигнал шта намераваш да урадиш и буди сигуран да је 
сигнал примљен и прихваћен.  

Уколико не можеш лако и безбедно да се престројиш, 
боље изабери пешачки прелаз и прођи кроз раскрсницу 
гурајући бицикл поред себе. 
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Ка да ула-
зиш у рак ср-
сни цу са кру-
жним то ком 
са о бра ћа ја, мо-
раш усту пи ти 
пред ност про-
ла ска во зи ли ма 
ко ја се већ на-
ла зе у кру жном 
то ку са о бра ћа-
ја. Ка да си у кру жном то ку са ви ше тра ка, ду жан си да пре 
из ла ска из кру жног то ка про пу стиш во зи ла ко ја су ти у 
де сној тра ци.

Сл. 4.2. – Пролазак кроз кружни ток на 
полигону

Са о бра ћај не не зго де са би ци кли сти ма нај че шће на-
ста ју на је дан од сле де ћих на чи на:

Бициклиста
скреће лево,
возило наставља 
право. 

Бициклиста излази на 
коловоз са тротоара 
или пешачке стазе, 
а возило се креће 
право.

 НАЧЕШЋЕ НЕЗГОДЕ БИЦИКЛИСТА У САОБРАЋАЈУ
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Бициклиста 
излази на 
коловоз са 
споредног пута, 
а возило се 
креће право.

Возило 
скреће и 
пресеца 
путању 
бициклисте 
који вози 
право.

Возило скреће 
десно и 
пресеца путању 
бициклисте који 
вози право.

Бициклиста 
удара у 
паркирано 
возило или 
у врата 
заустављеног 
возила.
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ВРЕ МЕН СКЕ НЕ ПО ГО ДЕ

Ако почне да пада киша док вожиш бицикл, буди 
јако опрезан, јер киша чини пут клизавим. Вози спорије и 
пажљивије. Оста ви  ви ше про сто ра и бу ди  спрем ан да ла га-
но за ко чи ш на вре ме или да се по ме риш  у стра ну у скла ду 
са си ту а ци јом. За пам ти да су коч ни це ма ње ефи ка сне ка-
да је вла жно вре ме. Ако има ш мо гућ но сти, ла га но ис про бај  
ко че ње у мир ној ули ци, пре не го иза ђе ш на ули цу где има 
ви ше во зи ла. Спо ри је во зи  и ла га но окре ћи  пе да ле. Шах то-
ви, озна ке на ко ло во зу, а по себ но пе шач ки пре ла зи су ве о ма 
кли за ви ка да па да ки ша.

Из бе га вај те ба ре ка да је то мо гу ће јер мо гу кри ти ве-
ли ке ру пе, ста кло или не ка дру га не же ље на из не на ђе ња.

У ноћ ним усло ви ма и ка да је вла жно вре ме, ви дљи-
вост је сла би ја, па во за чи мо тор них во зи ла би ци кли сте те-
же уоча ва ју. За то је ва жно да би цикл бу де опре мљен пред-
њим и зад њим све тлом.

Хлад но вре ме за по сле ди цу има по ја ву мра за, ле да и 
сне га на ко ло во зу, што оте жа ва кре та ње ауто мо би ла, ка-
ми о на, ауто бу са, али и би ци кли ста. За пам ти те да је те же 
упра вља ти во зи лом са два точ ка као што је би цикл, не-
го ауто мо би лом ко ји има че ти ри точ ка. Во зи те по ла ко и 
опре зно, по себ но на рас кр сни ца ма.

Десет правила за безбедну вожњу
носи светлу одећу тако да будеш уочљивији 

увек носи закопчану кацигу 

поштуј правила саобраћаја 

док возиш, не играј се и не користи мобилни телефон 
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увек вози таквом брзином да можеш да успориш или 
се зауставиш на време 

про ве ри, гле дај и сиг на ли зи рај пре не го што
на пра виш не ки ма не вар 

гле дај да уочиш не рав ни не на пу ту (про бај да их
за о би ђеш, во де ћи ра чу на о кре та њу дру гих уче сни ка
у са о бра ћа ју или пре ђи пре ко њих па жљи во)

бу ди све стан са о бра ћа ја око се бе и бу ди спре ман да 
ре а гу јеш у слу ча ју по тре бе

ако ни си си гу ран ка ко да ре а гу јеш, за у ста ви се
и си ђи са би ци кла 

бу ди спре ман да из бег неш опа сност у сва ком тре нут ку

Сл. 4.4. – 
Безбедан 
бициклиста 
је свестан 
саобраћаја

Сл. 4.3. – Прелазак
преко препреке
може довести до
губитка контроле
и пада на коловоз
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ТЕСТ БРОЈ 4
1. ОЗНАЧИ СЛИКУ КОЈА ПРИКАЗУЈЕ СИГНАЛ ЗА
    „СКРЕТАЊЕ ЛЕВО” ИЛИ „ПОЛАЗАК”

2. ОЗНАЧИ СЛИКУ САОБРАЋАЈНОГ ЗНАКА
    „ПЕШАЧКА ЗОНА” - ПОЧЕТАК

3. ОЗНАЧИ ШТА ПРВО ТРЕБА ДА УРАДИШ
    КАДА ЖЕЛИШ ДА СКРЕНЕШ

ПОДИГНЕШ РУКУ ПОГЛЕДАШ ИЗА ПОЗВОНИШ
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4. ОЗНАЧИ СЛИКУ КОЈА ПРИКАЗУЈЕСАОБРАЋАЈНИ ЗНАК „ЗОНА ШКОЛЕ” - ПОЧЕТАК5. КАДА ВОЗИШ БИЦИКЛ ПО ПУТУ МОРАШ ДАБУДЕШ БЛИЗУ:ДЕСНЕ ИВИЦЕ ЛЕВЕ ИВИЦЕСРЕДИНЕ ПУТА6. ОЗНАЧИ САОБРАЋАЈНИ ЗНАК„БИЦИКЛИСТИЧКА СТАЗА”- ПОЧЕТАК7. АКО НА ПУТУ ПОСТОЈЕ ТРИ САОБРАЋАЈНЕТРАКЕ ЗА СКРЕТАЊЕ ЛЕВО, УВЕК БИРАЈ:ДЕСНУ ТРАКУЛЕВУ ТРАКУСРЕДЊУ ТРАКУ8. ОЗНАЧИ САОБРАЋАЈНИ ЗНАК „ЗАБРАНАСАОБРАЋАЈА ЗА БИЦИКЛИСТЕ”- ПОЧЕТАК

Сл. 4.5. – Пример теста

ДЕСНЕ ИВИЦЕ ЛЕВЕ ИВИЦЕ СРЕДИНЕ ПУТА

ДЕСНУ ТРАКУ ЛЕВУ ТРАКУ СРЕДЊУ ТРАКУ

4. ОЗНАЧИ СЛИКУ КОЈА ПРИКАЗУЈЕ САОБРАЋАЈНИ
    ЗНАК „ЗОНА ШКОЛЕ” - ПОЧЕТАК

5. КАДА ВОЗИШ БИЦИКЛ ПО ПУТУ
    МОРАШ ДА БУДЕШ БЛИЗУ_

6. ОЗНАЧИ САОБРАЋАЈНИ ЗНАК
     „БИЦИКЛИСТИЧКА СТАЗА” - ПОЧЕТАК_

7. АКО НА ПУТУ ПОСТОЈЕ ТРИ САОБРАЋАЈНЕ
    ТРАКЕ ЗА СКРЕТАЊЕ ЛЕВО, УВЕК БИРАЈ:

8. ОЗНАЧИ САОБРАЋАЈНИ ЗНАК „ЗАБРАНА
    САОБРАЋАЈА ЗА БИЦИКЛИСТЕ”
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Најважније је да знаш:

Ни ка д не мој  да во зиш би цикл на јед ном точ ку, да 
скла њаш но ге са пе да ла, ни ти обе ру ке са упра вља ча!

Ни ка д не мој  да во зи ш не ко га на би ци клу (упра вља чу, 
ра му би ци кла или кор пи)!

Ни ка д не мој  да се при др жа ва ш за пар ки ра на во зи ла 
или во зи ла у по кре ту!

Ни ка д не мој  да ву че ш сво јим би ци клом дру ге  би ци-
кли сте, дру га ре на ро ле ри ма, рол шу а ма, скеј ту...!

Ни ка д не мој  да во зи ш по мра ку би цикл ко ји не ма ис-
прав но и укљу че но пред ње и зад ње све тло!

Ни ка д не мој  да кри ву да ш би ци клом из ме ђу во зи ла 
ко ја су за у ста вље на или се спо ро кре ћу! 

Одговори теста са слике 1.11:
2б,  3а,  4а

Одговори теста са слике 1.11:
2б,  3а,  4а
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До зво ље но је да па жљи во пре тек неш дру гог уче сни-
ка у са о бра ћа ју ко ји се кре ће ис пред те бе. Нај ва жни је 
је да се пре пре ти ца ња уве риш да је то без бед но и да 
во диш ра чу на о ме ђу соб ним од сто ја њи ма из ме ђу твог 
би ци кла и дру гих уче сни ка у са о бра ћа ју.

Ка да се кре ћеш у ко ло ни и иза спо рих во зи ла увек др-
жи без бед но од сто ја ње.

Ако у твом ме сту по сто ји јав ни пре воз (ауто бус, тро-
леј бус или трам вај), смеш да га ко ри стиш ако твој би-
цикл не оме та оста ле пут ни ке.

Звон це ко ри сти са мо у си ту а ци ја ма ка да је нео п ход но 
да не ко га упо зо риш на твој на и ла зак.

ЖЕЛИМО ТИ СИГУРНУ ВОЖЊУ И 
БЕЗБЕДНО УЧЕШЋЕ У САОБРАЋАЈУ!

Одговори теста са слике 3.13:

1-десно, 2-десно, 3-у средини, 4-у средини, 5-лево, 
6-лево, 7-лево, 8-у средини

Одговори теста са слике 4.5:
1-лево, 2-у средини, 3-у средини, 4-лево, 5-лево, 
6-у средини, 7-лево, 8-десно
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Извори слика:
Сл. 1.1:

http://www.elcivics.com/esl/bicycles/
lesson-2.html 

Сл. 1.2: 

http://road.cc/sites/default/fi les/styles/
main_width/public/new-kask-valegro.
jpg?itok=sZnTbNp6   

https://i0.wp.com/rascalrides.com/wp-
content/uploads/81J20O4id-L._SL1500_.
jpg?resize=1465%2C1500&ssl=1

Сл. 1.3:

https://ssli.ebayimg.com/images/g/
y0EAAOSw3v5YodqV/s-l640.jpg 

https://images-na.ssl-images-amazon.com/
images/I/91RpT0cDeyL._SL1500_.jpg 

 Сл. 1.4:  http://www.cycleright.ie/
download.aspx?f=1 

Сл. 1.5: https://www.google.rs/search?q=sig
nali+rukom+biciklista&rlz=1C1ARAB_enRS4
49RS450&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=
X&ved=0ahUKEwiMv9Ls_ZPYAhWEKewKHfU
CAZQQsAQILA&biw=1366&bih=637#imgrc=C
SrpfxfbSry8MM:

Сл. 1.6: https://www.google.rs/search?q=sig
nali+rukom+biciklista&rlz=1C1ARAB_enRS4
49RS450&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=
X&ved=0ahUKEwiMv9Ls_ZPYAhWEKewKHfU
CAZQQsAQILA&biw=1366&bih=637#imgrc=C
SrpfxfbSry8MM: 

Сл. 1.7: Бициклистички савез Србије

Сл. 1.8: Бициклистички савез Србије

Сл. 2.4: https://www.google.rs/search?q=sig
nali+rukom+biciklista&rlz=1C1ARAB_enRS4
49RS450&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=
X&ved=0ahUKEwiMv9Ls_ZPYAhWEKewKHfU
CAZQQsAQILA&biw=1366&bih=637#imgrc=C
SrpfxfbSry8MM: 

Сл. 2.5: Бициклистички савез Србије 

Сл. 3.2:

http://2.bp.blogspot.com/-LHvzo9C9U2c/T_
ia2fl TmUI/AAAAAAAAAPU/owEHNiB0aq4/
s1600/16helmets.jpg 

Сл. 3.8:

http://d11cy6uk9jmv2y.cloudfront.net/wp-
content/uploads/2014/10/7371063430_7e0d
db97d1_b.jpg 

Сл. 3.9:

https://ichef.bbci.co.uk/news/1024/
media/images/83263000/jpg/_83263570_
haymarketcyclefi ve.jpg 

http://1p40p3gwj70rhpc423s8rzjaz-
wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/
uploads/2015/03/13999879285811.jpg 

Сл. 3.10.

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/
originals/63/64/fd/6364fdcab7d0727a0ed9e
4f59a8bf957.jpg 

http://www.bike.bikegremlin.com/wp-
content/uploads/2017/03/typical-risky-
traffi  c-situations-cyclists-cover.jpg 

Сл. 3.11:

http://i3.mirror.co.uk/incoming/
article10741048.ece/ALTERNATES/s308/
MAIN-cyclist-MAIN.jpg 

Сл. 3.12:

https://www.bristol247.com/wp-content/
uploads/2017/11/Cycling-Park-Street-Bristol-
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