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OГРАНИЧЕЊА БРЗИНЕ У НАСЕЉУ



Ограничење брзине

Примарна сврха

Безбједност саобраћаја на путевима

Мобилност Приступ

СВРХА ОГРАНИЧЕЊА БРЗИНЕ



УТИЦАЈНИ ФАКТОРИ

- Врста или функционална класа пута?

- Окружење пута?

- Како се користи околно земљиште? Какав је тип објеката и 

колико их има?

- Прикључци дуж пута? Ниво контроле приступа? Да ли су

одређена кретања ограничена медијанама или другим

методама?

- Пројектована брзина?

- Геометрија пута?

- Ограничење брзине на сусjедним путевима?

- Историја СН? Да ли је било СН изазваних

прекорачењем брзине или СН са пејшацима?

- Обим кретања пјешака?

- Паркирање дуж улица и путева?

- Ризици који се тешко опажају, посебне потребе у вожњи

или елементи супротни од очекивања возача (нпр., 

изоловане кривине, саобраћај теретних возила)?



Велика разноликост у постављеним ограничењима брзина 

за путеве одређених функција! 

 Улице 30-50 km/h

 Магистрални путеви или ванградски путеви 70-100 km/h

 Аутопутеви 90-130 km/h

ОПШТА ОГРАНИЧЕЊА



32а) насељено мјесто представља просторну јединицу у Босни и

Херцеговини која обухвата једно или више насеља са подручјем које

припада том насељеном мјесту, чији се назив и територија уређују

посебним законима и чија је територија означена саобраћајним знаком

за обиљежавање насељених мјеста;

32) насеље је изграђен, настањен, просторно и функционално обједињен

дио насељеног мјеста у ком су јавни путеви изграђени са уређеним

тротоаром и ивичњаком поред којег се налази најмање са једне стране ред

кућа или група зграда и чије су границе обиљежене саобраћајним знаком

за обиљежавање насеља;

ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА (ЗООБС)

Члан 9.



(3) На путу ван насеља возач се не смије возилом кретати брзином већом од:

1) 130 km/h на аутопутевима;

2) 100 km/h на путевима резервисаним за саобраћај моторних возила и

брзим путевима;

3) 80 km/h на осталим путевима.

ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА (ЗООБС)

(1) На путу у насељу возач се не смије возилом кретати брзином већом од 50

km/h осим ако саобраћајним знаком није другачије одређено.

(2) На путевима у насељу, ако саобраћајно-технички елементи то

омогућавају, саобраћајним знаком може се дозволити кретање возилом и

већом брзином од прописане у ставу (1) овог члана.

(4) На путу ван насеља возач се не смије возилом кретати

брзином већом од брзине одређене саобраћајним знаком

постављеним на путу.

Члан 44.

Брзина у насељу
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КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПОВЕЋАЊЕ ИЛИ 

СМАЊЕЊЕ БРЗИНЕ У НАСЕЉУ
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Критеријуми за повећање брзине

(V > 50 km/h)

Функционални садржај зоне - без стамбених садржаја

Функционалне карактеристике мреже

- геометрија саобраћајнице пројектована за Vr > 50 km/h,

- структура и интензитет саобраћајног тока омогућавају

несметано одвијање саобраћаја при повећаним

брзинама. 

- геометрија саобраћајнице мора да одговара вишем

рангу саобраћаjница (градске артерије, главне градске

магистрале и градске магистрале)



Критеријуми за повећање брзине

(V > 50 km/h)

Захтјеви безбједности (регулативног карактера):

 Без несигналисаних пјешачких прелаза

 Густина тока која може да има утицај на проточност и безбједност

(промјенљива сигнализација - у зависности од густине тока врши промјену

режима брзине)

 Нема паркирања уз коловоз

 Уколико постоје тротоари и бициклистичке стазе - физички издвојени и

изграђени,

 Уколико се жели повећати ограничење брзине у зони раскрснице:

- избјегавати постављање свjетлосно-сигналних уређаја на њима.

- у функцији саобраћајних токова - омогућити додатне саобраћајне

траке за десна и лијева скретања и уливања.



Критеријуми за смањење брзине

(V < 50 km/h)

Гдје примјенити?

Критеријуми?

Границе зоне?



КРИТЕРИЈУМИ ЗА УВОЂЕЊЕ 

„ЗОНА 30“

Функционални садржај зоне (примарни критеријум)

- стамбена зона са малим садржајима пословања који

не генеришу превише атракције. Унутар овог подручја

налазе се: школе, предшколске установе, објекти за

рекреацију, дјечија игралишта и др.

Функционалне карактеристике мреже

(дефинишу подручје зоне 30 према рангу саобраћајница)

- Саобраћајнице вишег ранга су ван зона 30 (ободне

саобраћајнице), и могу бити само ободне саобраћајнице

- У зонама 30 нема свјетлосне сигнализације, 

- Увести систем једносмерних улица и правило „десне

стране“

- Што мање саобраћајних знакова (тзв. „naked rouds“).



КРИТЕРИЈУМИ ЗА УВОЂЕЊЕ 

„ЗОНА 30“

Захтјеви безбједности - скуп мјера који омогућавају

одржање планиране брзине. 

Зоне 30 - увести у подручјима са посебним потребама

заштите, као што су стамбена подручја.

Основни принципи пројектовања код увођења

нових зона 30 су:

 правило десне стране на свим раскрсницама и

прелазима,

 улице без свјетлосне сигнализације,

 нема дјељења саобраћајних трака,

 нема обавезе брзе проточности, јер елиминише

нерезидентног корисника да пролази кроз зону



ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЗОНА 30

 Зона мора бити адекватно сигналисана знаком који означава

почетак и крај зоне.

 Максимална брзина 30 km/h.

 Транзитна кретања морају бити дестимулисана смањењем

брзине, тј. њеном одрживошћу, примjеном разних регулативних

и грађевинских мjера.

 Mора се омогућити ефикасан прикључак зоне неопходно је

омогућити довољан број улаза и излаза на примарну мрежу.

 Дестимулацијом транзитних кретања кроз зону долази до

погоршања и нивоа услуге на ободној мрежи.

 Увођење правила десне стране - нема сигнализације која

регулише право првенства.

 Нема ПП (осим на опасним мjестима као што су школе,

домови за старе).

 Нема свjетлосне сигнализације унутар зона.

 Потребно је извршити грађевинско прилагођавање

одређених дијелова мреже када се констатује да је

потребно умањити брзину.

 Систем једносмјерних улица уколико улична мрежа то

дозвољава.



ЗОНЕ 30 (ПРИМЈЕР ГРАД БЕЧ)

Генерални план града

Програм безбједности саобраћаја (2005)

„Зоне 30“

у свим стамбеним областима

Критеријум
укључити све

саобраћајнице које нису

вишег ранга

25% путне мреже у Бечу

главне градске саобраћајнице

75% путне мреже у Бечу

споредне саобраћајнице



ЗОНЕ 30 (ПРИМЈЕР ГРАД БЕЧ)

Користи од зона 30:

 Брзине возила значајно мање (бољи квалитет живота

локалног становништва и повећање безбједности).

 Доступност стамбеним и комерцијалним садржајима и

даље је могуће.

 Смањен број претицања јер је брзина ограничена на 30

km/h

 Брзина знатно смањена, повећала се безбједност.

 СН које се догоде у зонама 30 су готово без последица

са тjелесним повредама.

 Мања брзина има утицаја на безбједније одвијање

бициклитичког сабраћаја и пјешака.



ЗОНЕ 30 (ПРИМЈЕР ГРАД БЕЧ)

Прегледна карта зона 30 у Бечу



ЗОНЕ 30 (ЊЕМАЧКА)

Њемачки прописи везани за зоне 30

 Власти надлежне за регулисање друмског саобраћаја у насељима,

посебно у стамбеним подручјима са великим бројем пјешака и

бициклиста, и захтјевима за преласцима могу да уводе зоне 30.

 Зона 30 не смије да се прошири ван локалних улица (савезни,

покрајински и општински путеви) или на друге путеве који су

сигналисани знаковима приоритета.

 На раскрсницама у зони возачи морају строго поштовати право

првенства на основу „правила десне стране“.

 Возила се не смију кретати брже од наведеног ограничења.



ПОДРУЧЈЕ СМИРЕНОГ САОБРАЋАЈА

Карактеристике зона успореног саобраћаја

- Возачи возила не смију да ометају кретање пјешака и

бициклиста, у принципу пјешаци и бициклисти имају предност.

- Пјешаци могу да користе све површине и коловоз.

- Препорука за возаче је да пажљиво управљају својим

возилом и возе максимално 10 km/h.

- Возачи немају предност у зонама смиреног саобраћаја.

- У зонама је забрањено паркирање ван паркинг мјеста.



ПОДРУЧЈЕ СМИРЕНОГ САОБРАЋАЈА

Основне забране и обавезе које су прописане у

њемачком закону:

 Возила се морају кретати брзином кретања пјешака.

 Возачи не смију да угрозе пјешаке.

 Пјешаци се не смију ометати непотребно аутомобилским

саобраћајем.

 Возила не смију бити изван одређених области за

паркирање, осим за укрцавање или искрцавање путника

и утовар или истовар.

 Посебно је наглашено да пјешаци могу да користе пут у

цијелој ширини, а дјеци је дозвољено да се играју свуда.

Динамика увођења зона смиреног саобраћаја у Бечу по годинама

(метри стамбених улица)



ПРИМЈЕР ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ЗОНЕ 30

Унутар блока улична мрежа није значајније развијена и

нема повољну ортогоналну структуру како би се

формирао систем једносмјерних улица.

Око зоне постоји добро развијена улична мрежа вишег

ранга на којој се саобраћај регулише свјетлосном

сигнализацијом, али унутар зоне нема свјетлосне

сигнализације што је један од предуслова за зоне 30.

Улица Бранимира Ћосића је нешто вишег ранга и

ширине од 7 m. Пошто је ширина коловоза већа од

потребне уведено је подужно паркирање на коловозу,

тако да је коловоз сведен на ширину од 5 m. Ово ствара

повољан услов да услед сужавања коловоза брзина

буде нешто нижа од дозвољене и ближа брзини од 30

km/h.



ХВАЛА НА 

ПАЖЊИ


