СЪРБИЯ
Основни наказания и глоби за нарушаване на Закона за движението по пътищата
За водачите на МПС е важно да знаят някои от наказанията, предвидени от Закона за
движение по пътищата:
•

•

•

•

•

•

•
•

3000 динара (30 евро): когато в случай на задръстване водачът, намиращ се в
дясната лента не спре крайно вдясно, а намиращите се в лявата лента-крайно
вляво на лентата, като при това не е направен път на МПС със специален режим
на движение; заемане на две паркоместа при паркиране; управление през деня
без включени къси светлини.
5000 динара (53 евро): неспазване на дистанция; управление с прекалено ниска
скорост, с което се пречи на движението; неизползване на предпазни колани,
задължителни и за задните седалки; рязка промяна на посоката на движение
или невключване на пътепоказател; неизползване на отразителен триъгълник за
принудително спряно МПС; неправилно паркиране; управление в жълтата
лента.
6000 до 20000 динара (95-210 евро): управление в лентата за насрещно
движение; неспазване на предимство; движение на заден ход на
автомагистрала; обратен завой в тунел, на мост, виадукт, надлез, подлез и при
намалена видимост; движение на МПС в пешеходна зона или друго място,
определено за пешеходци; изпреварване на колона; започване на
изпреварване, когато зад автомобила има друго МПС, започнало изпреварване;
изпреварване в жълтата лента, изпреварване в кръстовище;
15000-30000 динара (157-315 евро) или 30 дни лишаване от свобода:
преминаване на ЖП прелез при спусната бариера; спиране на автомагистрала
или автомобилен път; преминаване на червен сигнал на светофара; возене на
предната седалка на дете под 12 години; обратен завой на автомагистрала или
автомобилен път; неспазване сигналите на регулировчика; управление на
нерегистрирано МПС; изпреварване в завой без видимост; изпреварване в
тунел; изпреварване на непрекъсната осева линия;
Алкохол: 0,3-0,5 промила: 5000 динара; 0,5-1,2 промила: 6000-20000 динара, 10
точки, лишаване от правоуправление за 6-12 месеца; 1,6-2,0 промила 1500030000 динара, 12 т., 8-12 месеца лишаване от правоуправление; повече от 2
промила-15 дни затвор, 14 т.;
Агресивно управление (поведение силно противоположно на правилата на
движение или несъобразено с останалите участници в движението): затвор от
30 до 60 дни и 15 точки, а ако е довело до ПТП-затвор 45-60 дни и 17 т.
Превишаване на скоростта в населено място с над 70км/ч - задължително
лишаване от свобода;
За пешеходците: преминаване на червен сигнал - 5000 динара, а ако е в
присъствието на дете до 12 години - 15000-30000 динара; използване на
мобилен телефон при преминаване на пешеходна пътека - 3000 динара, а ако е
в присъствието на дете до 12 години - 6000-20000 динара; наличие на слушалки
в двете уши - 3000 динара, а ако е в присъствието на дете до 12 години - 600020000 динара; алкохолно състояние - 15000-30000 динара.

