
МЈЕРЕЊЕ БРЗИНЕ КРЕТАЊА НА ПУТЕВИМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ТОКУ 

2020. ГОДИНЕ 

 У овом извјштају представљени су резултати истраживања који се односе на мјерење 

брзина кретања возила на путевима у Републици Српској, које је провео Ауто мото савез 

Републике Српске и МУП РС (10 ПУ), у току 2020. године како би се добили полазни 

индикатори безбједности саобраћаја који се односе на брзину у Републици Српској. 

Прикупљање података о брзинама возила вршено је у сладу са Методологијом мјерења 

индикатора безбједности саобраћаја која се односи на брзину. Брзина је мјерена на 

путевима ван насеља, путевима у насељу и аутопутевима у Републици Српској. 

 Метод мјерења брзина кретања возила и обрада података 

 Мјерење брзине кретања возила вршено је различитим типовима радарских уређаја 

у власништву МУП –а РС. 

 Подаци о брзинама обрађени су у посебном програму, након чега су добијени подаци 

о: укупном броју возила, броју возила која возе преко ограничења, интензитету саобраћаја, 

просјечној брзини возила, просјечној брзини возила преко и испод ограничења, проценту 

возила која се крећу преко ограничења, минималној и максималној брзини, расподјели 

брзина (брзине кретања возила до и преко ограничења (у складу са ЗООБС БИХ, члан 44 и 

46). 

 

 Индикатори безбједности саобраћаја везани за брзину 

 

 На основу Методологије мјерења индикатора безбједности саобраћаја који се односе 

на брзину, од индикатора безбједности саобраћаја који се односе на брзину анализирани су: 

-  просјечна брзина возила, 

- % прекорачења ограничења брзине, 

- % прекорачења ограничења брзине до 10 km/h, 

- % прекорачења ограничења брзине за више од 10 km/h, 

- просјечна брзина возила која су прекорачила ограничење брзине. 

Представљени су индикатори безбједности саобраћаја који се односе на брзину на путевима 

у насељу, ван насеља и аутопуту, у дневним и ноћним условима вожње 

 

 Методологија прикупљања података  

 На основу Методологије ИБС-а за брзину, АМС РС и МУП РС вршио је мјерење 

брзине кретања возила на :  

- путевима и улицама у насељу, 

- путевима ван насеља, 

 

Мјерна мјеста су бирана у складу са Методологијом (права дионица пута, дионице на којима 

је могуће возити брзинама већим од ограничења, са малим уздужним нагибом, даље од 

раскрснице и мјера за умиривање саобраћаја, даље од радова на путу и од пјешачких 

прелаза, даље од знака за ограничење брзине и да је удаљено од мјеста гдје полиција 

спроводи принуду у вези брзине, др.). 

 

 Мјерење брзине кретања вршено је у девет локалних заједница на подручју 

Републике Српске (Бања Лука, Приједор, Градишка, Добој, Бијељина, Зворник, Фоча, 

Источно Сарајево, Требиње) на 32 мјерна мјеста, док је мјерење брзине кретања возила ван 

насеља вршено је на 28 мјерних мјеста. 



 Мјерење брзине кретања возила на сваком мјерном мјесту вршено је у оба смјера 

кретања возила. На сваком мјерном мјесту забиљежена је брзина кретања за најмање 200 

возила по смјеру кретања. 

 У зависности од категорије пута (путеви у насељу, ван насеља), на локацијама на 

којима се вршило мјерење, брзина кретања возила била је ограничена постављеним 

саобраћајним знаком изричитих наредби „ограничење брзине“ (50 или 60  km/h).  

 Мјерење брзине кретања возила вршено је на локацијама у насељу на којима је 

брзина кретања возила била ограничена на 50 km/h, при чему су услови на мјерним мјестима 

били такви да омогућавају кретање возила брзином већом од 50 km/h.  

 На локацијама ван насеља, мјерење брзине кретања возила вршено је на локацијама 

на којима је брзина ограничена на 60 km/h, при чему су услови на мјерним мјестима били 

такви да омогућавају кретање возила брзином већом од 60 km/h. Ограничење брзине које 

доминира на путевима ван насеља у Републици Српској је 60 km/h, због чега је брзина на 

путевима ван насеља мјерена за ограничење брзине 60 km/h. 

 Мјерење брзине кретања возила вршено је у мају 2020. године, радним данима 

(уторак, сриједа и четвртак), у дневним условима саобраћаја, у периду од 9,30 до 15,30 

часова и ноћним условима саобраћаја, у периоду од 22,00 до 06,00 часова.  

 С обзиром да временски, односно метеоролошки услови имају значајан утицај на 

брзину, мјерење је вршено када је коловоз сув. У погледу саобраћајног тока, мјерење је 

вршено у условима слободног саобраћајног тока, без застоја. Мјерење брзине возила у 

погледу категорија возила вршено је за путничка, теретна и аутобусе, без раздвајања узорка 

за посебне категорије возила.  

 

1. РЕЗУЛТАТИ МЈЕРЕЊА БРЗИНЕ КРЕТАЊА ВОЗИЛА У НАСЕЉУ И ВАН НАСЕЉА  

 

1.1. Резултати мјерења индикатора који се односе на брзину кретања возила – 

упоредни показатељи за различите категорије путева и услове вожње (укупно - 

дан/ноћ) 

 

 На свим мјерним мјестима и у свим условима мјерења забиљежена је брзина на 

узорку од 10 642 возила. Мјерним уређајима је забиљежена брзина кретања 2320 возила у 

насељу и 8 322 ван насеља.  

На основу резултата спроведеног истраживања (табела 1.) индикатор „просјечна брзина  

возила“ у дневним/ноћним условима вожње у насељу износи 47 km/h,  брзина ван насеља 

(ограничење 60 km/h) је 51 km/h.  

 

 

Табела 1. Индикатори безбједности саобраћаја који се односе на брзину свих категорија 

возила у  условима вожње дан/ноћ 
  Дан/Ноћ 

Насеље 

Ван насеља 

ограничење брзине у току мјерења (km/h) 50 60 

просјечна брзина возила (km/h) 47 51 

просјечна брзина возила која су прекорачила ограничење брзине 

(km/h) 

59 70 

% возача који возе брзином до ограничења 69.18 84.53 

% прекорачења ограничења брзине  30.82 15.47 

% возача који се крећу брзином   до 10 km/h више од 

ограничења 

19.22 9.53 

% прекорачења ограничења брзине за више од 10 km/h од 

ограничења 

11.60 5.94 

 



Истраживања за индикатор „просјечна брзина возила“ за све категорије путева, у дневним 

и ноћним условима вожње, показују да је просјечна брзина мања од ограничења брзине у 

насељу i на путевима ван насеља. (График 1.). 

 

 

 
 

График 1. Просјечна брзина возила у насељу и ван насеља  (укупно – дан/ноћ) 

 

На основу резултата спроведеног истраживања добијен је индикатор „проценат 

прекорачења ограничења брзине“ (График 2.). На путевима у насељу,  30.82 % возача 

управља возилом брзином већом од ограничења за насеље, док 69.18 % возача поштује 

ограничење брзине у насељу. На локацијама ван насеља,  15.47 %  возача вози брзином 

изнад ограничења на оним дионицама путева гдје је брзина ограничена на 60 km/h, док 84.52 

% возача ван насеља поштује ограничење брзине.  

 

 
 

 

 

 
 

График 2. Проценат  прекорачења ограничења брзине на различитим категоријама путева (укупно – 

дан/ноћ) 
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Индикатор „просјечна брзина возила која су прекорачила ограничења брзине“, 

показује да је просјечна брзина возила која су прекорачила ограничење брзине у насељу  59 

km/h, a ван насеља 70km/h. (График 3.) 

 

 

 
 

График 3.Просјечна брзина возила која су прекорачила ограничење брзине на различитим категоријама 

путева (укупно – дан/ноћ) 

 

 
График 4. Проценат возача који возе до 10 km/h више од ограничења и  возача који прекорачују 

ограничење  брзине за више од 10 km/h 

 

Анализом индикатора „проценат прекорачења ограничења брзине до 10 km/h више од 

ограничења“ за све категорије путева, односно мјерна мјеста, може се закључити да су 

највећа прекорачења, забиљежена у насељу гдје је ограничење 50 km/h (19.22 % % возача 

вози до 10 km/h изнад ограничења), затим у ван насеља (9%) и на аутопуту 10,13%.  (График 

3).  

Анализом индикатора „проценат прекорачења ограничења брзине за више од 10 km/h 

од ограничења“ , долазимо до податка да у насељу 11.6 % возача вози брзином која је већа 

за више од 10 km/h од ограничења и ван насеља 5.94 % од прописаног ограничења (График 

4).  
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1.2. Упоредни показатељи за различите категорије путева и услове вожње - дан/ноћ 

(табела2) 

 

Табела 2. Индикатори безбједности саобраћаја који се односе на брзину свих категорија 

возила у условима  вожње дан/ноћ 
 Дан                         Ноћ 

Насеље Ван насеља 
Насеље Ван насеља 

ограничење брзине у току мјерења (km/h) 50 60 50 60 

просјечна брзина возила (km/h) 47 49 46 53 

просјечна брзина возила која су прекорачила 

ограничење брзине (km/h) 
60 67 59 71 

% возача који возе брзином до ограничења 68.97 90.74 69.67 76.42 

  % прекорачења ограничења брзине  31.17 9.26 30.69 23.61 

% возача који се крећу брзином   до 10 km/h 

више од ограничења 
18.29 6.76 20.85 13.15 

% прекорачења ограничења брзине за више од 

10 km/h од ограничења 
12.82 2.5 9.84 10.46 

 

 

 

 
График 5. Просјечна брзина возила у насељу и ван насеља 

 

Резултати истраживања за индикатор  „просјечна брзина возила“ (График 5.) у дневним и 

ноћним  условима вожње, за различите категорије путева, показују да је просјечна брзина у 

насељу нешто већа у дневним условима (47 km/h) од вожње у ноћним условима (46 km/h), 

и мања је од брзине прописане за насеље. Ван насеља просјечна брзина возила  за дневне 

услове вожње мања је од прописаног ограничења (49 km/h), као и у ноћним условима вожње  

(53 km/h).  



 
График 6. Проценат  прекорачења ограничења брзине у дневним и ноћним условима вожње 

 

График 6. приказује проценат возача који у дневним и ноћним условима вожње возе 

брзином која је већа од брзине прописане за ту категорију пута у моменту када је вршено 

мјерење брзине. Проценат возача који возе брзином већом од ограничења односно не 

поштују ограничење брзине у насељу, већи је у дневним условима вожње (31.17 %), него у 

ноћним условима вожње (30.69 %).  

Када посматрамо тај проценат ван насеља видимо да је тај проценат у дневним условима 

вожње далеко мањи, 9.26 % дању и 23.61 % у ноћним условима вожње.  Као један од разлога 

због чега је овај проценат мањи у дневним условима вожње може се узети у обзир веће 

присуство полиције, док је у ноћним условима вожње ово обрнуто.  

 

 
График 7. Просјечна  брзина возила која су  прекорачила ограничење брзине за различите категорије путева 

 

У графику 7. приказана је просјечна брзина возила, за различите категорије путева, која се 

у дневним и ноћним условима вожње  крећу брзином већом ограничења. Просјечна брзина 

возила која се крећу брзином која је већа од прописане брзине односно ограничења брзине 

показују да се просјечна брзина повећава како се повећава ограничење. У насељу, у дневним 

условима вожње просјечна брзина возила која су прекорачила ограничење брзине је 60 

km/h, док је у ноћним условима просјечна брзина 59 km/h.  Ван насеља просјечна брзина 

возила, у дневним условима вожње је 67 km/h, односно 71 km/h у ноћним условима вожње. 
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У просјеку, за све категорије путева, било да се ради о дневним или ноћним условима 

вожње,  просјечна брзина возила која су прекорачила ограничење брзине  за око 15 -20 % 

већа је од ограничења брзине.   

 

 

 
График 8. Проценат возача који возе брзином до 10 km/h већом од ограничења и возача који возе брзином 

која је за више од 10 km/h веће од ограничења 

 

График 8. приказује   проценат возача који возе брзином која је до 10 km/h већа од 

ограничења брзине, у дневним и ноћним условима вожње, и проценат возача који возе 

брзином која је за више од 10 km/h већа од ограничења. Резултати показује да у насељу  у 

дневним  условима вожње  проценат возача који возе брзином до 10 km/h већом од 

ограничења је 18.29 % и већи је од процента који у дневним условима ван насеља износи 

6.76 %. У ноћним условима вожње у насељу тај проценат износи 20.85 %, ван насеља 13.15 

% . Основни разлог због којег је овај проценат висок је тај што ЗООБС БиХ није прописао 

казну за овај прекршај, односно постоји толеранција до 10 km/h за прекорачење ограничења 

брзине. 

Резултати приказани у графику 8. за прекорачење ограничења брзине за више од 10 km/h, 

показују да је проценат  у дневним  условима вожње  у насељу  износи 12.88 % дању, док је 

тај проценат ван насеља 2.4 % . У насељу тај проценат  ноћу је 9.84 % , док је ван насеља 

тај проценат нешто већи и износи 10.46 %.  
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2. РЕЗУЛТАТИ МЈЕРЕЊА БРЗИНЕ КРЕТАЊА ВОЗИЛА ВАН НАСЕЉА 
 

2.1. РЕЗУЛТАТИ МЈЕРЕЊА БРЗИНЕ КРЕТАЊА ВОЗИЛА НА ЛОКАЦИЈАМА 

ВАН НАСЕЉА У ДНЕВНИМ И НОЋНИМ УСЛОВИМА ВОЖЊЕ 

 

Табела 3. Индикатори безбједности саобраћаја који се односе на брзину свих категорија 

возила у условима вожње дан/ноћ 
  ВАН НАСЕЉА 

Дан Ноћ Дан/Ноћ  

ограничење брзине у току мјерења (km/h) 60 

просјечна брзина возила (km/h) 49 53 51 

просјечна брзина возила која су прекорачила ограничење брзине (km/h) 67 71 70 

% возача који возе брзином до ограничења 90.74 76.42 84.52 

  % прекорачења ограничења брзине  9.26 23.61 15.48 

% возача који се крећу брзином   до 10 km/h више од ограничења 6.76 13.15 9.53 

% прекорачења ограничења брзине за више од 10 km/h од ограничења 2.50 10.46 5.94 

 

 

 
График 9. Просјечна брзина возила – дан/ноћ 

 

На основу резултата спроведеног истраживања (табела 3. и график 9.) за индикатор 

„просјечна брзина  возила“ у дневним условима вожње просјечна брзина је 49 km/h, у 

ноћним условима вожње ван  насеља је 53 km/h. Просјечна брзина возила у условима 

дан/ноћ је 51 км/х. Проценат возача који возе брзином до ограничења у дневним условима 

вожње износи 90,74 %, док је у ноћним условима тај проценат далеко мањи и износи 76,42 

%. 
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График 10. Проценат прекорачења ограничења брзине -  дан/ноћ 

 

Резултати за индикатор „проценат прекорачења ограничења брзине“ (график 10.) показују 

да 9.26 % возача у дневним и 23,61 % возача у ноћним условима прекорачује прописано 

ограничење брзине на путевима ван насеља.  

 

 
 

График 11. Просјечна брзина возила ван насеља која су прекорачила ограничење брзине(дан/ноћ) 

 

У графику 11. приказани су резултати за индикатор „просјечна брзина возила која су 

прекорачила ограничење брзине“ у дневним односно ноћним условима вожње. Просјечна 

брзина ван насеља за дневне услове вожње је 67 km/h, и ноћне 71 km/h. 
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График 12. Проценат возача који возе брзином до 10 km/h већом од ограничења и возача 

који возе брзином која је за више од 10 km/h већа од ограничења брзине  ван насеља 

(дан/ноћ) 

 

График 12. приказује проценат возача који возе брзином која је до 10 km/h већа од 

ограничења брзине, у дневним и ноћним условима вожње, и проценат возача који возе 

брзином која је за више од 10 km/h већа од ограничења. Резултати показује да ван насеља у 

дневним условима вожње   6,76 %, возача вози брзином која је до 10 km/h већа од 

ограничења, док је у  ноћним условима вожње тај проценат  13,15 %.  

Резултати приказани у графику 12. за прекорачење ограничења брзине за више од 10 km/h, 

показују да је проценат возача који возе брзином која је  већа за више од 10 km/h у дневним 

условима вожње ван насеља 2,5 %, док је у ноћним условима вожње тај проценат  10,46 % 

 

2.2. Интензитет саобраћаја, просјечна брзине возила по сатима, број возила која су 

 прекорачила брзину по сатима ван насеља 

 
 

 
 

 
 

График 13. Интензитет саобраћаја, просјечна брзина по сатима, број прекорачења 

брзине по сатима 
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 У графику 13. приказан је интензитет саобраћаја, просјечна брзина возила по сатима 

и број возила која су прекорачила брзину кретања у одређеним временским интервалима. 

Када је интензитет возила у питању види се да је највећи интензитет возила на путевима 

ван насеље у периоду од 10 до 14 сати,  и у ноћним сатима од 22 до 24 сата. Просјечна 

брзина возила по сатима највећа је у периоду од 2 до 6 сата када је интензитет саобраћаја 

најмањи. Број возача који возе брзином већом од ограничења највећи је у периоду од 11 до 

12 сати у дневним условима вожње и од 23 до 24 сата у ноћним условима вожње, када  је и 

интензитет саобраћаја највећи. 

3. РЕЗУЛТАТИ МЈЕРЕЊА БРЗИНЕ КРЕТАЊА ВОЗИЛА НА ЛОКАЦИЈАМА У 

НАСЕЉУ-УКУПНО  

3.1. Расподјела брзина у насељу 

      Табела 4. Индикатори безбједности саобраћаја који се односе на брзину свих категорија 

возила у условима вожње дан/ноћ 
 У НАСЕЉУ 

Дан Ноћ Дан/Ноћ 

ограничење брзине у току мјерења (km/h) 50 

просјечна брзина возила (km/h) 47 46 47 

просјечна брзина возила која су прекорачила ограничење брзине (km/h) 60 59 59 

% возача који возе брзинама до ограничења 68.97 69.67 69.18 

 % прекорачења ограничења брзине  31.17 30.69 30.99 

% возача који се крећу брзином   до 10 km/h више од ограничења 18.29 20.85 19.22 

% прекорачења ограничења брзине за више од 10 km/h од ограничења 13.87 9.84 11.77 

 

 

 
  

График 14. Просјечна брзина возила (дан/ноћ) 

 

На основу резултата спроведеног истраживања (табела 4. и график 14.) за индикатор 

„просјечна брзина  возила“ у дневним условима вожње показује просјечну брзину 47 km/h, 

у ноћним условима вожње у  насељу је 46 km/h. Просјечна брзина возила у условима дан/ноћ 

је 40 km/h. Проценат возача који возе брзином до ограничења у дневним условима вожње 

износи 68,97 %, док је у ноћним условима тај проценат 69,67 %.  
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График 15. Проценат прекорачења ограничења брзине (дан/ноћ) 

 

Резултати за индикатор „проценат прекорачења ограничења брзине“ (график 15.) 

показују да 31,17 % возача у дневним и 30,69 % возача у ноћним условима прекорачује 

прописано ограничење брзине на путевима у насељу.  

 

 

 

 

 
 

 

График 16. Просјечна брзина возила у насељу која су прекорачила ограничење брзине 

(дан/ноћ) 

 

У графику 16. приказани су резултати за индикатор „просјечна брзина возила која су 

прекорачила ограничење брзине“ у дневним односно ноћним условима вожње. Просјечна 
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брзина возила у  насељу, посматрано у дневним условима вожње је 60 km/h, и ноћним  59 

km/h, и већа је од брзине прописане за насеље. 

 
 

График 17. Проценат возача који возе брзином до 10 km/h већом од ограничења и возача 

који возе брзином која је за више од 10 km/h већа од ограничења брзине у насељу (дан/ноћ) 

 

График 17. приказује   проценат возача који возе брзином која је до 10 km/h већа од 

ограничења брзине, у дневним и ноћним условима вожње, и проценат возача који возе 

брзином која је за више од 10 km/h већа од ограничења у насељу. Резултати показује да у 

насељу у дневним условима вожње   18,29 %, возача вози брзином која је до 10 km/h већа 

од ограничења, док је у  ноћним условима вожње тај проценат  20,85 %.  

Резултати приказани у графику 17. за прекорачење ограничења брзине за више од 10 km/h, 

показују да је проценат возача који возе брзином која је  већа за више од 10 km/h у дневним 

условима вожње у насељу 12,87 %, док је у ноћним условима вожње тај проценат  8,84 %.  

 

 

3.2.Интензитет саобраћаја, просјечна брзина по сатима, број возила која  су 

прекорачила  брзину по сатима у насељу (укупно - дан/ноћ) 

 

 

 

 

18.29 20.85

12.87

8.84

0

5

10

15

20

25

30

Dan Noć Dan Noć

% прекорачења ограничења брзине до 10 

km/h

% прекорачења ограничења брзине за 

више од 10 km/h

0 5 0 0 0 0 0 0 0

475

327 331
257

87
0 0 0 0 0 0 0

68

570

169

Број возила по сатима - Интензитет саобраћаја

0

54

0 0 0 0 0 0 0

42 45
51 52 49

0 0 0 0 0 0 0

45 46 48

Просјечна брзина по сатима

0 2 0 0 0 0 0 0 0

59
83

144 135

39

0 0 0 0 0 0 0
14

162

66

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Број прекорачења по сатима



 

График 18. Интензитет саобраћаја, просјечна брзина возила по сатима,  број 

прекорачења по сатима у насељу 

 

У графику 18. приказан је интензитет саобраћаја, просјечна брзина возила по сатима и број 

возила која су прекорачила брзину кретања у одређеним временским интервалима у насељу. 

График приказује наведене елементе у току периода мјерења који се односи на дневне 

односно ноћне услове вожње. Када је интензитет возила у питању види се да је највећи 

интензитет возила на путевима у насеље у периоду од 10 до 14 сати и од 23 до 24 сата. 

Просјечна брзина возила највећа је између 1 и 2 сата, 54 km/h, док је у посматраном периоду 

од 10 до 14 и 22 до 14 сата уједначена и креће се од 42 до 52 km/h. Број возача који возе 

брзином већом од ограничења највећи је у сатима када је и интензитет саобраћаја највећи. 

 
 

З А К Љ У Ч А К 

 

 Подаци до којих се дошло мјерењем брзина кретања возила у насељу и ван насеља 

несумњиво потврђују да је од стране возача у Републици Српској присутно непоштовање 

прописаног ограничења брзине, те да је вожња непрописном брзином један од основних 

узрока настанка саобраћајних незгода.  

 Највеће непоштивање ограничења брзине код возача забиљежено је на дионицама 

путева у насељу, гдје је ограничење брзине 50 km/h.  

 На основу резултата истраживања уочено је да је просјечна брзина кретања возила у 

дневним односно ноћним условима одвијања сабраћаја  изједначена (47 km/h)  у насељу, 

док је ван насеља у ноћним условима   у односу на дневне  услове вожње просјечна брзина 

већа за 4 km/h (53 km/h). 

 Велики проценат возача на свим локацијама прекорачује ограничење брзине кретања 

до 10 km/h.  Разлози се могу наћи у томе што за прекорачење брзине до 10 km/h у ЗООБС - 

а  БИХ не постоје казнене одредбе за овај прекршај, а при томе већина прекршиоца није 

свјесна ризика вожње већим брзинама кретања од настанка саобраћајних незгода и 

посљедица тих незгода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕЗУЛТАТИ МЈЕРЕЊА БРЗИНЕ ПО ПОЛИЦИЈСКИМ УПРАВАМА 

 



























 


