Serbia
Co trzeba wiedzieć, żeby dojechać bezpiecznie i nie dać się zaskoczyć
Niniejsza notatka stanowi rozwinięcie i uzupełnienie informacji zawartych w Informacjach ogólnych
Ograniczenia prędkości
Standardowe ograniczenia prędkości dla samochodów osobowych bez przyczep, które mogą być
modyfikowane znakami drogowymi, wynoszą:
Teren przy szkole

- 30 km/h

Teren zabudowany

- 50 km/h

Poza terenem zabudowanym

- 80 km/h

Drogi ekspresowe

- 100 km/h

Autostrady

- 120 km/h

Kierowcy z prawem jazdy do 1 roku – 90% określonych prędkości maksymalnych.
Pasy bezpieczeństwa
Obowiązkowe z przodu i z tyłu, o ile pojazd jest w nie wyposażony.
Foteliki i przewożenie dzieci
Dzieci do lat 3 muszą być przewożone w odpowiednich fotelikach lub urządzeniach zabezpieczających.
Mogą podróżować również na przednim fotelu, pod warunkiem skierowania twarzą przeciwnie do
kierunku jazdy i przy wyłączonej poduszce powietrznej pasażera.
Dzieci od lat 3 do 12 nie mogą podróżować z przodu. Jadąc na tylnym siedzeniu muszą mieć zapięty
pas bezpieczeństwa.
Urządzenia zabezpieczające dla dzieci muszą spełniać wymogi standardu ECE R44/03.
Jazda pod wpływem
Dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi wynosi 0,0 dla kierowców świeżo upieczonych, zawodowych i
motocyklistów. Dla pozostałych - 0,3 promila. Jeżeli policja stwierdzi wyższy poziom alkoholu we krwi,
lub badanie wykaże zaburzenie czynności motoryczno-kojarzeniowych, konsekwencje obejmować
mogą: mandat od 200 do 2000zł, zatrzymanie prawa jazdy na okres do 8 miesięcy, lub karę więzienia.
W razie zdarzenia drogowego policja zawsze kontroluje wszystkich uczestników.
Człowiek znajdujący się pod wyraźnym wpływem alkoholu nie może podróżować na fotelu pasażera z
przodu.
Obowiązek jazdy na światłach

Obowiązek jazdy z włączonymi światłami do jazdy dziennej lub światłami mijania przez całą dobę
przez cały rok.
Mandaty i kary
Policja wystawia mandaty kredytowe płatne na poczcie lub w banku w ciągu 8 dni. Przykładowe
mandaty: przejazd na czerwonym świetle: 600-1200zł; przekroczenie prędkości: 120-1200zł;
nieprawidłowe parkowanie, nieprawidłowy przewóz dzieci: 200zł.
Klamry nie są w Serbii stosowane, ale odholowywanie pojazdów się zdarza.
Motocykle i skutery
Światła mijania obowiązkowo również w porze dziennej przez cały rok. Kask ochronny obowiązkowy
dla kierowcy i pasażera motocykla, skutera, trójkołowca czy quada. Kask nie może być starszy niż 5 lat
i musi posiadać homologację. Pasażer nie może być pod wpływem alkoholu. Dzieci do lat 12 nie mogą
podróżować jako pasażerowie.
Ubezpieczenie
Obowiązkowe OC, Zielona Karta uznawana. Upewnij się u swojego ubezpieczyciela, czy Twoja polisa
obejmuje Serbię.
Paliwo, karty i opłaty
Benzyna bezołowiowa (95 oktanów) - dostępna
Olej napędowy (Dizel) i LPG - dostępne
Nie ma zakazu transportu paliwa w kanistrach, choć jego wwóz dozwolony jest „w ilościach
rozsądnych” i podlega opłacie celnej.
Większość stacji paliwowych akceptuje karty płatnicze głównych systemów. Przed wyjazdem do Serbii
upewnij się u wydawcy karty, że będzie tam akceptowana.
Obowiązkowe wyposażenie pojazdu i kierowcy
- trójkąt ostrzegawczy (dwa, jeśli ciągnie się przyczepę), apteczka i rękawiczki gumowe (typ A dla
motocykli, typ B dla samochodów; nie dotyczy skuterów), linka holownicza (min. 3m), komplet
zapasowych żarówek, kamizelka odblaskowa (w kabinie pasażerskiej, zakładana przy wysiadaniu z
auta)
- wyposażenie zimowe – obowiązek dostosowania pojazdu do warunków zimowych spoczywa na
kierowcy. W miesiącach zimowych, czyli od 1 listopada do 1 kwietnia, obowiązkowe opony zimowe o
bieżniku minimum 4 mm na wszystkich kołach. Łańcuchy obowiązkowo w bagażniku, bowiem ich
stosowanie może w każdej chwili zostać narzucone międzynarodowymi znakami „nakaz jazdy z
łańcuchami”. Zakaz używania opon z kolcami.
Inne obowiązujące wymogi i przepisy
Zakaz korzystania a nawet przewozu antyradarów (urządzeń wykrywających urządzenia kontrolne).

Przy kontroli na przejściu granicznym przy wjeździe do Serbii należy potwierdzić na piśmie ewentualne
widoczne uszkodzenia auta. Otrzymane potwierdzenie należy pokazać przy wyjeździe z kraju.
W razie wypadku należy wypełnić Europejski Ubezpieczeniowy Formularz Raportu Wypadkowego
(European Accident Claim Form), dlatego dobrze wozić go ze sobą.
Zakaz mijania autobusu stojącego na przystanku.
W miastach obowiązuje zakaz korzystania z klaksonu, poza sytuacjami bezpośredniego zagrożenia.
Pojazdy wjeżdżające na rondo mają pierwszeństwo.
Zastrzeżenie: Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego dokłada wszelkich starań, żeby przedstawione informacje były
aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Zalecamy jednak potwierdzenie aktualnego stanu na krajowych stronach
odpowiednich instytucji dla odwiedzanych państw.

