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УМИРИВАЊЕ САОБРАЋАЈА У 

ЗОНИ ШКОЛА И ОБЈЕКАТА 

ВЕЛИКЕ АТРАКТИВНОСТИ



ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

Закон о безбједности саобраћаја РС (2011)

Члан 90.

(1) Зона школе је дио пута или улице која се налази у непосредној

близини основне школе и као таква обиљежена је одговарајућом

саобраћајном сигнализацијом.

(2) Брзина кретања возила у зони школе из става 1. овог члана у насељу

је ограничена до 30 км/х, а ван насеља до 50 км/х у времену од седам

до 21 час, изузев ако саобраћајним знаком временско трајање

ограничења брзине кретања није другачије одређено.

(3) Субјекат којем је повјерено управљање путем у чијој непосредној

близини се налази школа примјениће посебна техничка средства за

заштиту дјеце.



ГРАНИЦЕ

Препоруке о просторном обухвату зоне школе законом нису

дефинисане, нити су детаљно разрађене у инжењерској пракси.

Термин „непосредна зона школе“

ТИПСКИ ПРОЈЕКАТ

Најчешће се тумачи, као све саобраћајнице које

окружују парцелу или блок у коме се налази школски

објекат, независно од ранга околних саобраћајница.



СВЈЕТСКА ИСКУСТВА И ПРАКСА

Инострани правилници и препоруке, у проступку техничког

регулисања саобраћаја, користе три појма:

 Зона школе, дио коловоза поред школе (уласка у школско

дрвориште)

 Зона школског прелаза, пјешачки прелаз/и које дјеца користе

за директну комуникацију са парцелом (блоком) на којој се

налази објекат школе

 Зона околине школе, која се односи на ПП у околини школе,

а који се налазе на траси кретања ученика школском објекту



СВЈЕТСКА ИСКУСТВА И ПРАКСА

Зона школе и зона школског прелаза

подразумјевају обавезну редукцију брзине

кретања!

Препорука је, да се зона школе обиљежи на 100 до 200

метара од парцеле школе или школског прелаза.

Брижљиво дефинисање дужине зоне

Лош одзив возача на успостављено ограничење

брзине у условима велике дужине зоне!



СВЈЕТСКА ИСКУСТВА И ПРАКСА

Зона околине школе - примјена саобраћајне сигнализације

која упозорава возаче на додатну пажњу у периодима дана у

којима се може очекивати већа активност школске дјеце.

Избјегавати непотребно смањење брзине, у смислу да све

зоне школа односно школски прелази, нужно не захтјевају

редукцију брзине.

Успостављена ограничења брзина су јасно временски

дефинисана (радно вријеме школског објекта током

радних дана, или рјеђе, на периоде дана током којих су

најинтензивнији токови дјеце).



СВЈЕТСКА ИСКУСТВА И ПРАКСА

Основни постулати:

 зона школе није само школски објекат и саобраћајнице које је окружују, већ

представља ширу просторну цјелину,

 двосмјерност размишљања – прилагођавање саобраћаја школи, али и

прилагођавање школе саобраћају,

 стављање у исту раван потребе за заштитом дјеце са захтјевима возача,

 широки дијапазон могућих инжењерских рјешења,

 кључна улога саобраћајног инжењера у поступку пројектовања итд.;

ЕЛАБОРАТ БС



ОБЈЕКТИ ВЕЛИКЕ АТРАКТИВНОСТИ

Примјер умиривања саобраћаја у бизнис центру у САД



ХВАЛА НА 

ПАЖЊИ


