
ЗНАЧАЈ ПРАЋЕЊА СТАЊА И ПЛАНИРАЊЕ РАДА НА 

УНАПРЕЂЕЊУ БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

Др Бојан МАРИЋ

Др Крсто ЛИПОВАЦ

Новембар 2017. године

РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА И ВЕЗА

АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА



Пројекат: 

ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНE САМОУПРАВE ИЗ 

ОБЛАСТИ БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

Пети циклус: УПРАВЉАЊЕ БРЗИНАМА У НАСЕЉУ

Новембар, 2017. године



УМИРИВАЊЕ САОБРАЋАЈА



ПОЈАМ И ЦИЉ

Умиривање саобраћаја (брзине)

Смањење утицаја брзине на угрожавање 

безбједности саобраћаја 

У већини случајева, није довољна примјена само 

једне групе предложених мјера, већ комбинована 

примјена више врста мјера.



МЈЕРЕ ЗА УМИРИВАЊЕ САОБРАЋАЈА

Основни начини умиривања саобраћаја:

 Регулативно - режимске и управљачке мjере;

 Регулативно - грађевинске и техничко-технолошке

интервенције (инжењерска рјешења);

 Информисање учесника у саобраћају и јавна

едукација

Главни циљ коришћења мjера за смиривање 

саобраћаја је редукција негативних посљедица

моторног саобраћаја. 



РЕГУЛАТИВНО – РЕЖИМСКЕ И 

УПРАВЉАЧКЕ МЈЕРЕ

1. Ограничења брзине у функцији пута

2. Правне и регулаторне мјере

Стварање брзинских зона

Промјена понашања на основу 

регулације брзине и примјене закона



РЕГУЛАТИВНО – РЕЖИМСКЕ И 

УПРАВЉАЧКЕ МЈЕРЕ

1. Ограничења брзине у функцији пута

а) Класификација путева по функцији и активности у

урбаним областима

 Артеријски (главни ток);

 Под артеријски и колекторски (дистрибуција);

 Локални путеви (прилаз).



РЕГУЛАТИВНО – РЕЖИМСКЕ И 

УПРАВЉАЧКЕ МЈЕРЕ

1. Ограничења брзине у функцији пута

б) Преглед и смјернице брзинских зона и

ограничења брзине

Постављање ограничења брзине, могуће је учинити на три начина:

1. Неозначене, опште или одређене границе – постављају максималну брзину која је

дозвољена на одређеним путевима;

2. Означене границе на путевима или дионицама путева;

3. Ограничења брзине за одређене типове корисника путева.

Могуће је поставити и сет промјенљивих брзина, 

које се могу мијењати у ризичним периодима!



РЕГУЛАТИВНО – РЕЖИМСКЕ И 

УПРАВЉАЧКЕ МЈЕРЕ

Смјернице за постављање ограничења брзине:

 Уколико постоји већа количина рањивих корисника путева, они не би

требало да буду изложени моторном саобраћају возила која се крећу брже

од 30 km/h;

 Путници у аутомобилима не би требало да буду изложени другим

возилима која се крећу преко 50 km/h на раскрсницама на којима су могући

чеони и бочни судари;

 Путници не би требало да буду изложени возилима која се крећу брзином

већом од 70 km/h, уколико саобраћај у супротним смjеровима није

раздвојен физичким баријерама;

 Уколико постоје незаштићени стубови или остале опасности, брзина не би

требало да прелази 50 km/h.



РЕГУЛАТИВНО – РЕЖИМСКЕ И 

УПРАВЉАЧКЕ МЈЕРЕ

Остали фактори:

 Структура саобраћаја и различити типови рањивих

корисника путева;

 Историјат, обзиљност и стопа СН, поравнање пута, дионице

пута на којима долази до незгода;

 Ширина и квалитет коловоза

 Ознаке пута: централна и ивичне линије, рефлектори и

стубови дуж ивице пута дефинишу ограничење брзине. Тамо

гдје постоји лоша дефиниција видљивости, брзине би

требало да буду ниже;

 Околина. У изграђеним областима постоји већи ризик лоше

прегледности и различите активности људи и возила,

 Тип раскрснице и природа мјера контроле саобраћаја на њима;

 Количина и ток саобраћаја;

 Типови и стандарди возила којима је дозвољено кретање по путу;

 Слободна саобраћајна брзина пута;

 Могућност безбједног претицања, итд.



РЕГУЛАТИВНО – РЕЖИМСКЕ И 

УПРАВЉАЧКЕ МЈЕРЕ

2. Правне и регулаторне мјере

Саобраћајни знакови, стратегија и

средства примјене, као и ефикасни и

ефективни механизми кажњавања су дио

овог система мјера!

а) Правила пута, правно и регулаторно уређење

б) Скривена и видљива употреба камера



ИНФОРМИСАЊЕ УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ

И ЈАВНА ЕДУКАЦИЈА

Истраживачке 

студије

Постоји веза едукације и ризика који је

повезан са прекорачењем брзине и

каснијим промјенама у понашању

возача.

- Друштвени маркетинг и јавна едукација

- Повећана перцепција јавности у откривању од

стране полиције

- Иницијативе за поштовање ограничења брзине

- Програми заједнице

- Издавање дозвола и ограничење брзине

- Едукација и повратни одговор јавности



РЕГУЛАТИВНО – ГРАЂЕВИНСКЕ И ТЕХНИЧКО –

ТЕХНОЛОШКЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 
(ИНЖЕЊЕРСКЕ МЈЕРЕ)

Регулативно – грађевинске (инжењерске) мјере

1) Према ефектима које постижу:

 Мјере за контролу брзине саобраћаја;

 Мјере за контролу приступа и интензитета саобраћаја;

 Мјере при регулисању и урбанистичком пројектовању и

планирању.

2) Према начину дјеловања на учеснике у саобраћају:

 Информативне мјере;

 Сугестивне мјере;

 Мјере принуде;

 Ометајући елементи.



РЕГУЛАТИВНО – ГРАЂЕВИНСКЕ И ТЕХНИЧКО –

ТЕХНОЛОШКЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 
(ИНЖЕЊЕРСКЕ МЈЕРЕ)

Мјере за контролу брзине саобраћаја дијеле се на:

 Mјере у појасу пута ван коловоза:

- Капије;

 Вертикалне мјере:

- Избочине на путу (Speed bumps, Speed humps);

- Платои (Speed Tables);

- Платформе на пјешачким прелазима (Raised Crosswalks);

- Платформе на раскрсницама (Raised Intersections);

- Коловози са рељефном текстуром (Textured Pavements);



РЕГУЛАТИВНО – ГРАЂЕВИНСКЕ И ТЕХНИЧКО –

ТЕХНОЛОШКЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 
(ИНЖЕЊЕРСКЕ МЈЕРЕ)

 Хоризонталне мјере:

- Каналисање;

- Предупозорења;

- Саобраћајна острва (Traffic Circles);

- Кружне раскрснице и острва (Roundabouts);

- Шикане (Chicanes);

- Сужавање у 1 траци;

- Сужавање у 2 траке;

- Сужавање траке са централним острвом (Center Island Narrowing);

- Пригушивачи (Chokers).



РЕГУЛАТИВНО – ГРАЂЕВИНСКЕ И ТЕХНИЧКО –

ТЕХНОЛОШКЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 
(ИНЖЕЊЕРСКЕ МЈЕРЕ)

 Комбиноване мјере (хоризонталне и вертикалне):

- Сужавање у 1 траци са избочином;

- Сужавање у 1 траци са платоом;

- Сужавање у 2 траке са платоом;

- Шикана са сужењем у 1 траци;

- Шикана са сужењем и избочином у 1 траци;

- Шикана са сужењем и платоом у 1 траци.



РЕГУЛАТИВНО – ГРАЂЕВИНСКЕ И ТЕХНИЧКО –

ТЕХНОЛОШКЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 
(ИНЖЕЊЕРСКЕ МЈЕРЕ)

Мјере за контролу приступа и интензитета саобраћаја:

 Раздјелна острва и медијане (Median Barriers);

 Потпуна затварања (Full Clousers);

 Дјелимична затварања (Half Clousers);

 Дијагоналне баријере у раскрсници (Diagonal Diverters);

 Претварање једносмјерних улица у двосмјерне.

Мјере при регулисању и урбанистичком пројектовању и

планирању:

 Урбанистичко пројектовање;

 Класификација и хијерархија улица;

 Измјештање права првенства са и без преусмјеравања;

 Стварање осјећаја сужења пута.



РЕГУЛАТИВНО – ГРАЂЕВИНСКЕ И ТЕХНИЧКО –

ТЕХНОЛОШКЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 
(ИНЖЕЊЕРСКЕ МЈЕРЕ)

Техничко – технолошке мјере

Употреба технолошких рјешења за ограничавање 

брзине и интелигентног усвајања брзине. 

Ограничавачи брзине

Електронски снимачи података

Интелигентна адаптација брзине



ХВАЛА НА 

ПАЖЊИ


