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САДРЖАЈ РАДА 
 
 Увод – истраживање  АМС РС, резултати ананимног 
мјерења брзина на магистралним путевима, 30 
локација, преко 14 000 возила 

Брзине возила у саобраћају – у раду је обрађена 
непрописна брзина 

Управљање брзинама  

Брзина као узрок настанка саобраћајне незгоде - са  
аспекта настрадалих лица и узрока саобраћајних 
незгода (подаци МУП-а РС) у периоду 2011-2013, 
"неприлагођена" брзина учествује у укупном броју 
саобраћајних незгода са око 28%. 



 Законски оквир (ЗООБС БИХ, члан 44. и казне за       
прекорачење брзине на путу ван насеља) 

Ограничење брзине у БИХ и земљама ЕУ 
    У насељу 50 km/h – препорука Свјетске здравствене 

организације, ван насеља 80 -110 km/h 
  Циљ мјерења брзина – утврдити основне 

карактеристике брзина возила на МП у Републици 
Српској, као и понашање возача у погледу 
поштовања ограничења брзине. 

  Период мјерења брзина – радни дани (уторак и 
четвртак) и дани викенда (недеља), у времену од 8 – 
18,00 часова 

 



 Избор мјерних мјеста  
 Дионице на којима су мјерене брзине 
 Резултати мјерења брзина 
  Закључак  



MEТОДОЛОГИЈА 
 
  Мјерење брзине кретања возила вршено је 

радарским уређајем за статистичко праћење 
одвијања саобраћаја, са евидентирањем 
тренутка и брзине кретања. 

 Мјерна мјеста  бирана су на основу препоруке 
за избор мјерних мјеста које су наведене у 
Приручника о показатељима перформанси 
безбједности  на путевима. 

 Одабране  дионице МП морале су  задовољити  
следеће услове: прави и равни путеви, могуће 
возити већом брзином, коловоз у добром 
стању, мали нагиб,  нема раскрсница, нема 
полицијских патрола...  



ОБРАДА ПОДАТАКА 

Након обраде података у посебном програму, 
добијени су следећи подаци: 

- Укупан број возила  
- Број возила (возача) који возе преко ограничења 
- Интензитет саобраћаја 
- Просјечна брзина 
- Просјечна брзина преко и испод ограничења 
- Проценат возила која се крећу преко ограничења 
- Минималне и максималне брзине 
- Расподјела брзина, односно брзине возила до и преко 

ограничења, 



КЉУЧНИ РЕЗУЛТАТИ 
 
 
Mање ограничење брзине (50 и 60 km/h)          већи 

% возача који непоштују ограничење брзине.  

Веће ограничење брзине (80 km/h)            мањи је %   
возача који непоштују ограничење брзине. 

Ограничење  

    50 кm/h             58,44 %                                                                               

    60 кm/h                   68,19 %     Не поштује 

    80 кm/h          32,39 % 
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ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 
 
 У Републици Српској присутно је непоштовање 
ограничења брзине на магистралним путевима. 

Највеће непоштовање брзине је на дионицама гдје је 
ограничење брзине 50 или 60 km/h (58 односно 68 % 
возача не поштује прописано ограничење) 
Резултати мјерења брзина као и просјечне брзине 

указују на потребу преиспитивања тренутно важећих 
ограничења брзине, које треба  прилагодити 
захтјевима  безбједног  одвијања  саобраћаја . 

   (*Метода 85 - брзина при којој 85% возача вози испод просјечне брзине у      
   нормалним саобраћајним токовима) 

 

 

 
 



Непостојање санкција за возаче који прекорачују 
ограничење брзине до 10 km/h више од 
ограничења. 

Мале новчане казне (30, 40, 50 КМ за возаче који 
возе од 10 до 50 km/h преко ограничења) дјелују 
стимулативно на прекршиоце. 

На магистралним путевима у Републици Српској   
присутна је велика дисперзија брзина 
(неуједначене брзине кретања возила) што 
свакако утиче на  број конфликата на путу па и на 
број саобраћајних незгода 



Програмом  безбједности саобраћаја за период 
2014 - 2018, у оквиру стуба 4. предвиђено је 
фокусирање рада надлежних субјеката на фактор 
ризика – брзину. 

До сада у Републици Српској нису вршена 
озбиљнија истраживања у погледу поштовања 
ограничења брзина на путевима, због чега 
резултати мјерења до којих је дошао АМС РС могу 
послужити субјектима који се баве безбједношћу 
у циљу израде студије брзина на путевима у 
Републици Српској. 



ХВАЛА НА ПАЖЊИ! 
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