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Резиме: Република Српска је доношењем „Стратегије безбједности саобраћаја 2013-2022“  и 

„Програма безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске 2014 – 2018“, учинила значајан 

корак у управљању безбједношћу саобраћаја. У оквиру ових докумената значајна улога је дата 

унапређењу безбједности путне инфраструктуре и заштити рањивих учесника у саобраћају. 

У складу са стубом два Глобалног плана „Деценије акције за безбедности на путевима 2011-2020“ 

и Стратегијом безбједности саобраћајха, а у циљу унапређења безбједности путне инфраструктуре 

за добробит свих учесника у саобраћају а посебно оних најрањивијих (пјешака, бициклиста и 

мотоциклиста) извршено је истраживање, те анализа саобраћајне инфраструктуре и опреме у 

зонама школа у Републици Српској. Наведено истраживање и анализа представљају први корак у 

реализацији акционог плана унапређење стања постојећих путева у циљу побољшања 

безбједности рањивих учесника у саобраћају и управљање брзинама. У оквиру овог рада 

приказани су и резултати истраживања у погледу поштовања брзине кретања у зонама школа. 

Кључне ријечи: Безбједност саобраћаја, зона школе, брзина кретањам рањиви учесници у 

саобраћају 

1. УВОД 

Република Српска је још увијек у раној фази развоја безбједности саобраћаја на путевима, а 

основне могућности, активности и средства још увијек нису доступни кључним субјектима нити 

постојећем систему у Републици Српској. Кључни субјекти у систему безбједности саобраћаја у 

Републици Српској су Министарство саобраћаја и веза, Министарство унутрашњих послова, 

Министарство просвјете и културе, Министарство здравља и социјалне заштите, Агенција за 

безбједност саобраћаја, Републичка управа за инспекцијске послове, Ауто-мот о савез 

Републике Српске, јавна предузећа којима су повјерена управљање путном мрежом, те органи 

јединица локалне самоуправе. 

Оснивањем Агенције за безбједност саобраћаја 2011. Године значајно је интезивиран рад на 

изградњи система управљања безбједношћу саобраћаја у јединицама локалне самоуправе. 

Агенција за безбједност саобраћаја управља системом безбједности саобраћаја, анализира, прети и 

унапређује систем безбједности саобраћаја, ради на унапређењу безбједности возача и других 

учесника у саобраћају, обавља превентивно-промотивне активности и води кампање о 
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безбједности саобраћаја (Радовић и др. 2014). Поред наведеног улога Агенције за безбједност 

саобраћаја је координација међу носиоцима активности реализације Програма безбједности 

саобраћаја Републике Српске 2014-2018, и у досадашњим активностима у сарадњи са осталим 

субјектима реализовала је низ корака у унапређењу безбједности саобраћаја Републике Српске. 

Једна од од заједничких активности је изложена кроз овај рад, гдје је са Ауто-мото савезом 

Републике Српске извршено истраживање које се односи на безбједност саобраћаја у зонама 

школа. 

У свим друштвима без обзира на њихов економски развој и цивилизацијска достигнућа дјеца 

уживају посебну заштиту осталих чланова друштвене заједнице. Узевши у обзир да дјеца 

представљају најдрагоцјенији садржај за све друштвене структуре, почевши од породице па даље, 

губитак дечјих живота и њихове психичке и физичке трауме у саобраћају представљају проблем 

који се издваја од свих осталих. 

Полазећи од правила да је познавање проблема кључ његовог решавања, предлаже се процедура 

формирања, контролисања, ажурирања и коришћења одговарајућих података о конкретној и 

апстрактној угрожености дјеце у зони школе. (Вујанић и ост. 2007.) 

Према важећем закону о безбједности саобраћаја Републике Српске[7] „Зона школе“ је дио пута 

или улице која се налази у непосредној близини основне школе и као таква обиљежена је 

одговарајућом саобраћајном сигнализацијом. 

Брзина кретања возила у Зони школе у насељу је ограничена на 30 km/h, a ван насеља до 50 km/h у 

времену од 7 до 21 час, изузев ако саобраћајним знаком временско трајање ограничења брзине 

кретања није другачије одређено. Такође законским одредбама, предвиђено је да субјект коме је 

повјерено управљање путем у непосредној близини школе да примјени посебна техничка средства 

за заштиту дјеце. 

Циљ овог рада је да се утврди стање саобраћајне инфраструктуре и  степен примјене саобраћајно-

техничких средстава за регулисање и смиривање саобраћаја у зонама четири основне школе на 

магистралним путевима.  

У Републици Српској тренутно егзистира 726 основних школа, од чега 202 централне, а 524 

подручне основне школе, у оквиру 56 јединица локалне самоуправе Републике Српске. Подручне 

основне школе представљају огранке централних основних школа и смјештени су по правилу у 

другим мјесним заједницама у посебним објектима.  

2. МЕТОДОЛОГИЈА 

У складу са Глобалним планом декаде акције за безбједност саобраћаја, између осталог управљање 

безбједнсошћу саобраћаја подразумјева и прикупљање и података од значаја за безбједнсот 

саобраћаја. У том контексу Агенција за безбједност саобраћаја је у току 2013. г. прикупила 

извјештаје од стању саобраћајне инфраструктуре у зонама школа које се налазе  у оквиру  

одређеног броја јединица самоуправе, а у циљу добијања праве слике о примјењеним мјерама 

заштите ове категорије рањивих чесника у саобраћају. 

У оквиру овог поступка,  извјештаји су прикупљени од 38 јединица локалних самоуправа у оквиру 

којих је обрађено 302 централнe и подручнe основнe школe у Републици Српској, што представља 

41,59% од укупног броја основних школа. Након достављања извјештаја извршена је анализа и 

обједињавање података из извјештаја у јединствену базу података која садржи поред података, 

који се односе на опште информације о школама, и податке о примјењеним саобраћајно-

техничким мјерама за регулисање саобраћаја и заштите рањивих учесника у саобраћају. 

Кроз овај рад приказани су резултати који се тичу општих података о локацији школе тако и о 

примјењеним мјерама у зонама школа које су обухваћене извјештајима јединица локалне 

самоуправе.  

Као резултати оваог рада исказана је просторна расподјела школа, односно да ли се налазе у 

оквиру урбаног насеља или руралног подручја.Такође, у односу на  приступну саобраћајницу 

извршено је груписање школа које се налазе уз: 



 магистралне путеве, 

 регионалне путеве, 

 улице у насељу, 

 локалне путеве, 

 некатегорисане путеве. 

Важећим законом у Републици Српској дефинисано је опште ограничење брзине у оквиру 

насељеног мјеста од 50km/h, осим ако саобраћајним знаком није другачије одређено, док је брзина 

кретања ван насеља промјењива у односу на ранг саобраћајнице.  

Кроз обрађене податке, између осталог, извршено је класификација зона школа у односу на знаком 

дефинисано ограничење брзине кретања, док зоне школе у оквиру којих није знаком посебно 

одређено ограничење брзине кретања, преузето је опште ограничење брзине. 

Такође, кроз важеће законске одредбе у Републици Српској дефинисане су могуће саобраћајно 

техничке мјере за регулисање  и смиривање саобраћаја, те су зоне школа на оне у оквиру којих су 

примјењене саобраћајно-техничке мјере и у оне у оквиру којих нема примјењених мјера. 

У оквирз зона школа гдје су примјењене саобраћајно-техничке мјере извршено је груписање школа 

у чијим зонама је евидентирана: 

 вертикална сигнализација 

 хоризонтална сигнализација 

 свјетлосна саобраћајна сигнализација 

 успоривачи брзине 

 вибрационе траке 

 звучне траке 

 оптичке бијеле линије 

 остале техничко-регулативне мјере (ограде, пјешачке стазе, друмске капије и др.) 

Поред наведеног, од стране Ауто-мото савеза Републике Српске извршено ја анонимно снимање 

брзина кретања возила у зони 4 основне школе, гдје су евидентиране брзине кретања и исте 

груписане у категорије:  

 поштовање брзина кретања,  

 брзине кретања више за 10 km/h у односу на дозвољену,  

 брзине кретања више за  10-20 km/h у односу на дозвољену,  

 брзине кретања више за 20-30 km/h у односу на дозвољену брзину кретања 

 брзине кретања више од 30 km/h у односу на дозвољену брзину кретања 

Мјерење брзине кретања вршено је у  фебруару и мају  када је почело друго полугодиште, односно 

када су дјеца ишла у школу, у временским интервалима од 7,00 до 9,00 и од 11,00 до 13,00 часова. 

Мјерење брзина кретања возила вршено је у зонама сљедећих основних школа: 

 ОШ "Петар Кочић" Нова Топола (магистрални пут М–16, дионица Градишка– Лакташи)  

 ОШ"Станко Ракита" Врбања (магистрални пут М–4, дионица Бања Лука – Теслић), и  

 ОШ "Десанка Максимовић" Драгочај (магистрални пут М–4, дионица Приједор – Бања 

Лука)  

 ОШ "Младен Стојановић" Јакуповци (магистрални пут М–16, дионица Лакташи – Бања 

Лука)  

3. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

3.1. Резултати прикупљених података из достављених извјештаја од стране јединица 

локалне самоуправе 

Резултати спроведеног истраживања систематизовани са на два дијела од којих су једни резултати  

обједињени из достављених извјештаја а други резултати теренског истраживања. Резултати 

анкетног истраживања односе се на исказивање процента обрађених школа које се налазе у 



урбаним срединама и процента који се налазе у руралним срединама. Од укупно обрађених школа 

219 школа је смјештено у руралним срединама, што чини 72.52% од укупног броја, док је 83 

школе или 27.48% смјештено у урабним срединама.(Слика 1).  

 

Слика 1.:Просторна дистрибуција школа  

Дистрибуција школа у односу на приступну саобраћајницу изврешна је у складу са важећом 

класификацијом путева у Републици Срској, као што је објашњено у дијелу методологија. Од 

укупног броја обрађених школа 32 школе се налазе у зони магистралних путева, 48 у зони 

регионалних путева, 143 школе се налазе у зони локалних путева 67 уз улице у насељу и 12 школа 

се налазе уз некатегорисани пут. Дистрибуција школа у односу на ранг пута приказана је у оквиру 

Слика 2. 

 

Слика 2.: Дистрибуција школе у односу ранг приступне саобраћајнице 

Иако је важећом законском регулативом дефинисана ограничења брзина кретања у зони школе, на 

основу обрађених резултата утрђена је да је врло незначајна примјена овог законског рјешења у 

зонама школа. Наведено се првенствено односи на чињеницу да је у оквиру  врло малог број 

локација школа вертикалном сигнализацијом ограничена брзина кретања у складу са законским 

одредбама. 

Имајући у виду да се све локације налазе у оквиру насељених мјеста, у складу са законским 

одредбама брзина кретања у зонама школа би требала да се ограничи на 30 km/h. Од обрађених 

302 школе, само у 67 зона школа примјењене су одредбе из закона што чини 22.18% од укпног 

броја школа. У зони 84 школе ограничење брзине износи 40 km/h, док у зони 149 школа 

ограничење брзине износи 50 km/h, а у зони 2 школе брзина кретања износи 60 km/h, што 

представља већу вриједност него опште ограничење брзине кретања предвиђено важећим 

Законом. 
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Слика 3. Примјењена ограничења брзина кретања у зонама школа (km/h) 

Важећим прописима у Републици Српској предвиђене су могуће мјере за смиривање саобраћаја, а 

између осталог и у зонама школа. Имајући у виду расположибе мјере, а на основу обрађених 

резултата утврђено је од 302 зоне школа у оквиру 120 зона школа примјењене су одређене мјере за 

смиривање саобраћаја. Од 120 локација школа у непосредној близини школе на 109 локација, 

односно на 90.8% лоакција употребљене су вертикалне избочине, док је на 9 локација 

употребљене вибрационе траке а на двије локације су кориштене оптичке бијеле линије. 

 

Слика 4. Прценти кориштења посебних објеката на путу 

У оквиру 198 зона школа односно 66% свих обрађених локација постоји хоризонтална 

сигнализација која обиљежава зону школе, док у оквиру 246 школа егзистира вертикална 

сигнализација која наводи на опрез и  обавјештава на наилзак не зону школе. 

 

Слика 5. Проценат кориштења вертикалне и хоризонталне сигнализације 

На крају, изврешена је провјера у колико  зона школа је кориштено било које саобраћајно-

техничко средство,  које за циљ има регулисање саобраћаја или смањивање брзине кретања у зони 

школе. У оквиру 43 локације уопште нису примјењене било какве мјере шко износу 39.3%, од 
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укупног броја локација, док је у оквиру 259 локација примјењена било каква саобраћајно-техничка 

мјера. 

 

Слика 6. Проценти кориштења саобраћајно-техничких средстава у зонама школа 

3.2. Резултати теренског истраживања  

3.2.1.  Резултати анонимног снимања брзина кретања у зони  ОШ "Петар Кочић" 

Нова Топола, Грaдишка  

У зони ове школе а на основу постављене саобраћајне сигнализације утврђено је да је брзина 

кретања ограничена на 50 km/h. Из смјера Градишке брзина кретања у зони школе ограничена је 

на основу постављеног саобраћајног знака на 50 km/h, док из смјера Бањалуке вриједи опште 

ограничење брзине кретања од 50 km/h . Поред саобраћајних знакова ограничења брзине, из оба 

смјера кретања постављен је саобраћајни знак „Дјеца на путу“ и ознаке на коловозу, обиљежен 

пјешачки прелаз и натпис „Школа“ 

У периоду трајања школске године (када су дјеца ишла у школу).  24,15% возача који су се 

кретали из смјера Бања Луке прекорачило је дозвољену брзину кретања, док је 35,99 % возача из 

смјера Градишке возило брзином већом од дозвољене. Највећа забиљежена брзина кретања из 

смјера Градишке је 72 km/h, а из смјера Бања Луке 78 km/h. 

 
Слика 6. Резултати мјерење брзине кретања возила на магистралном путу М5, дионица 

Клашнице – Градишка- Нова Топола, ОШ: „Петар Кочић“ 

3.2.2. Резултати анонимног снимања брзина кретања у зони  ОШ „Десанка 

Максимовић“, Драгочај, Рамићи 

Из оба смјера кретања у зони ове основне школе  брзина је постављеним саобраћајним знаковима 

ограничена на 40 km/h. Поред, наведеног у  зони ове школе, постављена је сва адекватна  

саобраћајна сигнализација: хоризонтална – ознака (натпис) на коловозу "ШКОЛА" и обиљежен 

пјешачки прелаз, као и вертикална –  знак опасности "обиљежен пјешачки прелаз" са допунском 

таблом, знак изричитих наредби "забрана претицања свих моторних возила...", "ограничење 

брзине" знак обавјештења "обиљежен пјешачки прелаз" и знак "дјеца на путу" са трептачем за 
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пјешаке из оба смјера кретања. На порталу изнад пјешачког прелаза налази се свјетлећи знак 

обавјештења "обиљежен пјешачки прелаз". 

У периоду трајања школске године (када су дјеца ишла у школу) 78% возача који су се кретали из 

смјера Бања Луке прекорачило је дозвољену брзину кретања, док је 69 % возача из смјера 

Приједор возило брзином већом од дозвољене. Највећа забиљежена брзина кретања из правца 

Бања Лука је 122 km/h, а из правца Приједор 78 km/h. 

 

  
 Слика 7. Резултати мјерење брзине кретања возила на магистралном путу М-4, дионица 

Приједор – Бања Лука, ОШ: „Десанка Максимовић“, Драгочај, Рамићи 

3.2.3. Резултати анонимног снимања брзина кретања у зони  ОШ „Станко Ракита“, 

Врбања 

Основна школа „Станко Ракита“ Врбања, лоциранна је у непосредној близини магистралног пута 

М-4 (дионица Бања Лука – Теслић). Из оба смјера кретања брзина је постављеним саобраћајним 

знаковима ограничена на 40 km/h. У зони школе из оба смјера кретања налази се сљедећа 

саобраћајна сигнализација: нестандардни саобраћајни знак "пази дјеца", знакови опасности - 

"дјеца на путу" , "обиљежен пјешачки прелаз",  "наилазак на свјетлосну саобраћајну 

сигнализацију", знак обавјештења - " обиљежен пјешачки прелаз", знакoви изричитих наредби 

„ограничењe брзине“ и "забрана претицања свих моторних возила ..." као и хоризонтална 

саобраћајна сигнализација, ознаке на коловозу – натпис "ШКОЛА" и обиљежен пјешачки прелаз. 

Поред хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације постављена је и свјетлосна 

саобраћајна сигнализација – семафор за возила и пјешаке. 

У периоду трајања школске године (када су дјеца ишла у школу) 50% возача који су се кретали из 

смјера Бања Луке прекорачило је дозвољену брзину кретања, док је 78 % возача из смјера Челинац 

возило брзином већом од дозвољене. Највећа забиљежена брзина кретања из смјера Бања Лука је 

64 km/h, а из смјера Челинац 82 km/h. 

Анализирајући брзине у зони ОШ "Станко Ракита" у Врбањи видљиво је да возачи који се крећу из 

правца Бањалуке више поштују ограничење брзине у односу на возаче који се крећу из смјера 

Челинац. 

 Слика 8. Резултати мјерење брзине кретања возила на магистралном путу М-4, дионица 

Приједор – Бања Лука, ОШ: „Десанка Максимовић“, Драгочај, Рамићи 
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3.2.4. Резултати анонимног снимања брзина кретања у зони  ОШ „Младен 

Стојановић“, Клашнице, Јакуповци 

Основна школа „Младен Стојановић“Клашнице, лоциранна је у непосредној близини 

магистралног пута М-6 (дионица Бања Лука – Лакташи).У зони школе из оба смјера кретања 

налази се адекватна саобраћајна исгнализација и усклађена у потпуности са законским одредбама 

којим се дефинише регулисање саобраћаја у зонама школа. 

Из оба смјера кретања брзина је постављеним саобраћајним знаковима ограничена на 30 km/h. 

У периоду трајања школске године (када су дјеца ишла у школу) 95,73% возача који су се кретали 

из смјера Бања Луке прекорачило је дозвољену брзину кретања, док је 94,51 % возача из смјера 

Лакташа возило брзином већом од дозвољене. Највећа забиљежена брзина кретања из смјера Бања 

Лука је 103 km/h, а из смјера Лакташа 75 km/h. 

Анализирајући брзине у зони ОШ "Младен Стојановић" у Клашницама може се констатовати да 

нема значајних одступања погледу  поштовања брзина кретања у обра смјера, односно видљиво је 

значајно непоштовање брзине кретања, без обзира на адекватно постављену саобраћајну 

сигнализацију 

 

 
Слика 9. Резултати мјерење брзине кретања возила на магистралном путу М-4, дионица 

Приједор – Бања Лука, ОШ: „Десанка Максимовић“, Драгочај, Рамићи 

4. ЗАКЉУЧАК 

Из претходног дијела рада може се извући више закључака. Усвајањем Закона о безбједности 

саобраћаја на путевима Републике Српске[8], начињен је искорак првенствено у дијелу системског 

дјеловања као основе за унапређење безбједености саобраћаја у зонама школа, с обзиром да су по 

први пут „зоне школа“ издвојене као „посебне зоне“ које имају посебан третман у смислу 

регулисања брзина кретања и примјене посебних техничких средстава за заштиту дјеце. Резултати 

добијени истраживањем, могу се објаснити традиционалним занемаривањем безбједности 

саобраћаја у претходном периоду, како у друштвеном тако и у финансијском смислу. 

И поред адекватно постављене саобраћајне сигнализације у зони школе које се обрађене другим 

дијелом истраживања исказано је значајно непоштовање ограничења брзина кретања. Возачи не 

поштују ограничење брзине, при чему нису спремни на исправне и правовремене реакције 

прилоком изненадних излазака и истрчавања дјеце на коловоз. Из добијених резултатата  

анонимног снимања брзина кретања може се извести и закључак, да возачи нису свјесни постојања 

објеката основне школе и кретања дјеце у непосредној близини, те да се понашају као у било којој 

другој „обичној ситуацији“.  

Резултати истраживања захтјевају да се више уложи рада и средстава у развијање перцепције код 

управљача пута и  учесника у саобраћају о значају и примјењеним мјерама у зонама школа, као и 

понашању дјеце посебно у основним школама. 

Како је наглашено, Република Српска је усвојила Програм безбједности саобраћаја Републике 

Српске 2014-2018. У оквиру Програма, а у складу са стубовима безбједности саобраћаја 

дефинисани су акциони планови од којих се један од низа,  фокусира на пројектантска рјешења 
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којима се кроз тзв. мјере „смиривања саобраћаја“ и управљање брзинама, посебно у зонама са 

великим бројем рањивих учесника у саобраћају – школе и насељена мјеста, те села дуж главних 

путних праваца, предвиђа примјењивање принципа“безбједног пута”. 

Анимирање школа као организација, савјета родитеља, јединица локалних самоуправа, управљача 

путева и других носиоца активности на изради елабората безбједних путева, елабората 

саобраћајног образовања и конкретних саобраћајних пројекатау зонама школа је једна од 

значајнијих активности коју је неопходно спровести у наредном периоду, а на основу утврђених 

приоритета.  
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