
                                

 

2.Предлози измена и допуна закона-амандмана o Закона о безбедности саобраћаја за 

бициклисте - Метар је битан! 

 

 

 

2.1. Обавезно бочно растојање приликом претицања бициклиста 

 

Возачи/це моторних возила немају јасну представу и уједначен критеријум о томе на коликом 

растојању треба претицати бициклисте/киње, па се понашање своди на личну процену која зависи 

од сензибилитета возача/ице или личног искуства у вожњи бицикла. Није познато ни да ли при 

обукама возача постоје уједначена или било каква упутства о безбедном претицању и обилажењу 

бициклиста (смањење брзине и одговарајуће растојање). Небезбедно претицање је чест узрок 

незгода са бициклистима ван насељеног места и један од фактора који озбиљно утиче на број 

бикцилиста и перцепцију безбедности саобраћаја.16 Приликом вожње у оквиру једног метра од 

десне ивице коловоза бициклисти/киње наилазе на различите препреке (оштећења на коловозу, 

камење, блато, баре које крију рупе итд.) које обилазе. 

 

Практични проблем мерења растојања не би требало да представља проблем, јер сличне норме 

се већ дуже време примењују (нпр. кретања бициклисте 1 метар од десне ивице коловоза). 

Предложена мера се већ примењује у Француској, Белгији, Пољској, Великој Британији, 

Португалији, САД, Аустралији, Канади, док и у другим земљама постоје тенденције ка усвајању. 



 
 

 

 

 

 

2.2. Двосмерно кретање бициклиста у једносмерним улицама 

 

Кретање бициклиста једносмерним улицама у оба смера, дефинисано саобраћајним знацима, са 

или без бициклистичких трака је пракса у многим европским градовима и земљама (Уједињено 

Краљевство, Белгија, Француска, Немачка, Аустрија, Мађарска, Словенија, Чешка, Данска, 

Холандија, Црна Гора, Норвешка, Ирска...). У Бриселу постоји мрежа оваквих улица од 700 

километра, а у Бечу око 289 километара. 

 

Јако је битно напоменути да се овај концепт уводи углавном о улицама у којима је ограничење 

брзине 30 километара на сат са једном саобраћајном траком или у зонама успореног саобаћаја. 

 

 Овако регулисане улице омогућавају бициклистима да изаберу најкраћи и најбезбеднији пут до 

жељене дестинације, имплементација решења не захтева додатни простор и брза je, а трошкови 

су ниски. Стварањем оваквих безбедних рута стимулише се повећање броја бициклиста. Ова мера 

се још 80-тих година показала безбедном и није довела до повећања броја саобраћајних 

незгода, што потврђују и бројне студије. Два су главна аргумента који потврђују ове резултате: 

први, за разлику од редовног кретања , где само возач/ица мот. возила утиче на безбедност јер се 

креће иза бициклисте, у овој ситуацији и бициклиста утиче на безбедност, јер има могућност да 



уочи друга возила, прати и реагује на стање у саобраћају, доприносећи тако активно сопственој 

безбедости; други, овакво кретање утиче на прилагођавање брзине и смиривање саобраћаја, 

повећавајући тако општу безбедност саобраћаја.11 Упркос интуитивном уверењу да овакво 

кретање зависи од ширине улице, у пракси се показало супротно: управо уже улице су приморале 

кориснике пута да успоре и више обрате пажњу једни на друге. Психолошки ефекат који је 

примећен је већи ентузијазам код бициклиста, док возачи прихватају ради доприноса 

безбедности. 

 

 

 

 

  

 

Сличан ефекат је примећен и при имплементацији концепта у Ослу, уз додатно опажање да ова 

мера доприноси да бициклисти мање користе тротоар за вожњу (на неким местима скоро за 

50%), повећавајући комфор и безбедност пешака. У појединим улицама, ове мере су повећале 

вожњу бицикала за чак 50%. Конфликти су регистровани у свега 0,3%-0,6% случајева и били су 

повезани са радовима на путу. Белгијски институт за безбедност саобраћаја урадио је детаљну 

студију која показује да контра-смер кретање бициклиста  у једносмерним улицама у Бриселу није 

довело до повећања броја судара са моторним возилима, већ га је чак и незнатно смањило!14 

Брисел je изразито аутомобилски оријентисан град и на другом je месту по саобраћајном 

загушењу од градова Европе и Северне Америке. Чак 68% становништва користи приватне 

аутомобиле као средство транспорта, док бриселски возачи/це нису познати као изузетно 

толерантни. Најближе овом искуству у Србији је слична регулација две улице у Новом Саду 

(Николајевска и Светозара Милетића), где је у последње три године омогућено бициклистима да 

се крећу у контра смеру. Према званичном извештају МУП РС у наведеном периоду није 

забележена ниједна саобраћајна незгода са бициклистима. 

 

У Београду, најбољи пример овакве улице је Скендер Бегова улица где се двосмерни саобраћај 

бициклиста одвија свакодневно, иако је улица једносмерна. Колико је нама познато, у овој улици 

нису забележене колизије моторних возила и бициклиста у претходних неколико година. 

Ограничење брзине је 30 километара на сат. 

 

Ови подаци уверавају да се ова мера може безбедно спровести у Србији, да су улагања 

минимална, а позитивни ефекти сигурни. При разматрању увођења овог решења треба узети у 

обзир да оваква кретања најчешће у пракси већ постоје и да су распрострањена. 



 

 
У Бечу постоји мрежа од 300 километара оваквих улица 

 

 

2.6 Бициклистичка улица 

 

У релативно кратким улицама са високим бројем бициклиста и ниским протоком аутомобилског 

саобраћаја повећава се безбедност бициклиста и подстиче стварање алтернативне бициклистичке 

руте, давањем могућности да бициклиста заузме средину коловозне траке. Основни циљ мере је 

спречавање опасних претицања и смиривање саобраћаја. Примена ове мере ће дозволити 

саобраћајним планерима могућност да бициклистички саобраћај ефикасно и безбедно воде и 

кроз мирније улице, стварајући тиме тзв. “зелене руте” које ће бициклистички саобраћај учинити 

пријемчивијим, пријатнијим, ефикаснијим и безбеднијим. Ова регулација ће с обзиром на све 

већу популарност бицикла, све више добијати на значају. 



 

 

Бициклистичка улица у Белгији 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Аутобуске (жуте) траке за бициклисте/киње  

Образложење и предлог: . Сматрамо да је оваква мера неопходна у тренутним околностима и да 

је град који тренутно има највећу потребу за овом мером је Београд.  

Разлози су недостатак бициклистичке инфраструктуре и постојеће законско решење (чл. 7, ст. 1, 

тач. 18 које одређује да је ова трака намењена искључиво за кретање возила јавног превоза 

путника). Како је одредба о кретању бициклиста 1 метар од десне ивице коловоза општа, односно 

у питању је правило саобраћаја, а постојање саобраћајне траке за возила јавног превоза путника је 

одређено саобраћајном сигнализацијом и оно значи искључиво право коришћења за возила 

јавног превоза путника, можемо закључити да на оваквим деоницама по постојећем закону није 

уопште дозвољена вожња бицикла, јер постојање саобраћајне траке за јавни превоз путника не 

искључује обавезу бициклисте да се креће 1 метар од десне ивице коловоза. 



 Како оваквих деоница има много, а на наведеним местима углавном недостају бициклистичке 

стазе које би решиле проблем, предлажемо да се уведе решење какво већ постоји нпр. у 

Будимпешти. Такво решење подразумева да стручна лица доносе одлуку на којим местима је 

дозвољено кретање бициклиста жутом траком, а на којим није и да се такво право утврђује 

одговарајућим саобраћајним знаком, који ће се утврдити у одговарајућем подзаконском акту 

(правилнику). Мислимо да би ова мера помогла у постојећој ситуацији, тако што би очувала број 

бициклиста, а саобраћајном сигнализацијом упозорила и обавезала возаче возила јавног превоза 

путника да буду опрезнији. Наше удружење би у сарадњи са градом Београдом могло да 

обезбеди једноставне инструкције за возаче возила јавног превоза.  

 

 

Израда овог документа омогућена је у оквиру програма „Активни грађани – боље друштво: 

заговарањем ка сарадњи и демократском развоју Србије“, који реализује БОШ уз подршку 

америчког народа путем Америчке агенције за међународни развој (УСАИД). 

 Садржај документа искључиво је одговорност организације (име организације) и не 

представља нужно ставове УСАИД-а, Владе САД или БОШ-а. 

 

 

 


