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Вероватно имате осећај да сте урадили оно што је најважније. Међутим, 
најважније тек почиње. Тиме што сте постали ВОЗАЧ, преузели сте на 
себе обавезу да водите рачуна о сопственој, али и о безбедности осталих 
учесника у саобраћају.  Основна обука коју сте завршили у ауто-школи и 
испит који сте положили, је као и основна школа. Морате је разумети као 
минимум неопходних знања и вештина за безбедно учешће у саобраћају.

Јасно Вам је да се знања и вештине могу и морају усавршавати, а на Вама 
је да, током усавршавања вожње, не угрозите себе ни друге.

Све радње током обуке, увежбали сте у контролисаним условима и што је 
најважније, при мањим брзинама. Изненадне ситуације на путу, промена 
стања коловоза, појава воде, блата, снега и леда, слаба видљивост у ноћним 
условима по киши и снегу, појава магле и други ризици, представљају 
велики проблем чак и за возаче професионалце. 

Добар возач се постаје постепено, пажњом, стрпљењем, сталним учењем, 
чак и на грешкама, својим и туђим. Грешке током вожње чине сви возачи, 
али су само трезвени и трезни возачи свесни својих грешака и у стању су 
да их коригују. Грешке које као возач направите Ви или други учесници у 
саобраћају, можете кориговати и незгоду избећи, само ако их уочите, али 
и ако имате  довољно времена да реагујете и Ви и Ваш аутомобил. То време 
је у директној вези са брзином вожње и зато је изузетно важно да брзину 
вожње прилагодите стању и условима на путу, стању и перформансама 
Вашег возила, али и сопственој вештини вожње. 

Никада немојте преценити себе
и потценити ризик у саобраћају.

Честитамо,
положили сте возачки испит!
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УГРОЖЕНЕ КАТЕГОРИЈЕ 
УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ

160 000 основаца

400 000  старих лица

30 000 „двоточкаша“

30 000 бициклиста

17 000  новорођених



• Провери исправност свог возила
• Упознај могућности свог возила
• Добро проучи саобраћајне прописе
• Потражи савет од искусних возача
• Реално сагледај своје способности

• стекнеш рутину у вожњи
• упознаш возило
• упознаш навике осталих возача
• разумеш недостатке пута
• разумеш ризике окружења

• Успори испред пешачких прелаза
• Два пута провери ретровизоре
• Пази на бициклисте при скретању 
•   Деца, стара и хендикепирана лица
  су такође учесници у саобраћају 

ВОЗИ СПОРИЈЕ, ДАЈ СЕБИ ВРЕМЕНА ДА:

ОБРАТИ ПАЖЊУ НА ОСТАЛЕ УЧЕСНИКЕ!

ДОБРО СЕ ПРИПРЕМИ ЗА ВОЖЊУ! 



• ПОКАЗИВАЊЕ СТАТУСА

• СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ НА СЕБЕ

• ЛЕЧЕЊЕ КОМПЛЕКСА И ФРУСТРАЦИЈА 

• ТЕСТИРАЊЕ СВОЈИХ МОГУЋНОСТИ

• КОРИСТИТИШ АЛКОХОЛ И ДРОГЕ

• ВОЗИШ БРЗО И АГРЕСИВНО

• ПИШЕШ ПОРУКЕ НА ТЕЛЕФОНУ  

• СЛУШАШ ПРЕГЛАСНУ МУЗИКУ

• ВОЗИШ НЕРВОЗАН И РАСЕЈАН

ДОК
ВОЗИШ

НИКАДА 
НЕМОЈ

ДА:

• ЗАДРЖИШ ПАЖЊУ И СТРПЉЕЊЕ

• ВОЗИШ ОПРЕЗНО И ТОЛЕРАНТНО

• КАД ВОЗИШ МИСЛИШ О ВОЖЊИ  

• ДРЖИШ БЕЗБЕДНО ОДСТОЈАЊЕ

• КОРИСТИШ ЗАШТИТНИ ПОЈАС

ДОК
ВОЗИШ

УВЕК СЕ 
ТРУДИ 

ДА:

ВОЖЊА НЕ СЛУЖИ ЗА: 



Избор обуће, значајан је зa безбедну вожњу 
нарочито младих возача у току упознавања возила!



ЧЛ. 23 Закона: 
Када прилази пешачком прелазу, возач мора да прилагоди 
брзину возила тако да у свакој ситуацији коју види или има 
разлога да ПРЕДВИДИ, може безбедно да заустави возило 
испред пешачког прелаза.

На сликама је ситуација на пешачком прелазу сликана 
истовремено из различитих смерова!

Скоро свако дете старости до 10 година је ниже 
од просечног путничког аутомобила.
Мислите о томе када се возилом приближавате 
пешачком прелазу!



Поштујмо
бициклисте!
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Хвала за чистији ваздух!



Заједно стварамо 
безбедне улице!

Хвала за паркинг место!



www.bgsaobracaj.rs

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
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