12. Међународна Конференција
„Безбедност саобраћаја у локалној заједници“
Србија, Тара, Хотел Оморика,
19 – 22. април 2017.

12th International Conference
“Road Safety in Local Community”
Serbia, Tara, Hotel Omorika,
April 19 – 22, 2017.

УПОТРЕБА ПОЛИЦИЈСКИХ МОТОЦИКАЛА ПРИЛИКОМ
КОНТРОЛЕ, РЕГУЛИСАЊА САОБРАЋАЈА И ВРШЕЊА УВИЂАЈА
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THE USE OF POLICE MOTORCYCLES IN CONTROL, TRAFFIC
REGULATION AND INSPECTIONS OF ROAD ACCIDENTS
Момчило Сладоје1, Ивана Станић2, Ђорђе Жижовић 3
Резиме: Полицијски службеници, ангажовани на пословима и задацима из области
безбједности саобраћаја, приликом обављања редовних послова и задатака користе опрему и
средства која се значајно разликују од опреме и средстава припадника опште или
криминалистичке полиције. Од расположиве опреме и средстава издваја се средство - м/в
"мотоцикл" који је опремљен одговарајућим уређајима и опремом. У овом раду ће бити
приказана добра пракса употребе мотоцикла приликом контроле и регулисања саобраћаја од
стране полиције, али и вршења увиђаја саобраћајних незгода..
Кључне речи: мотоцикл, саобраћајна полиција, безбједност саобраћаја, увиђаји, контрола
Abstract: Police officers engaged in the activities and tasks in the area of traffic safety in the
performance of regular duties and tasks use the equipment and resources that are significantly
different from the equipment and resources used by members of the general or the criminal police.
From the available equipment and resources allocated to an asset - m/v "motorcycle" that is equipped
with machines and equipment. This paper will show good practice use motorcycles in control and
regulating traffic by the police, as well as inspection traffic accidents.
Keywords: motorcycle, traffic police, traffic safety, inspections, control
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1.

УВОД

Систем безбједности саобраћаја је сложен и подразумијева сарадњу великог
броја субјеката. Субјекти безбједности саобраћаја су локалне самоуправе, ауто
школе, технички прегледи, основне школе, здравствене установе, јавна предузећа и
други субјекти којима је повјерено одржавање путева, припадници полиције и
други. Међу бројним субјектима безбједности саобраћаја значајно мјесто заузима
саобраћајна полиција. Рад саобраћајне полиције подразумијева низ активности међу
којима су контрола и регулисање саобраћаја и вршење увиђаја саобраћајних
незгода. Поред ових основних активности, саобраћајна полиција учествује у
едукацији свих учесника у саобраћају, као и у низу превентивних акција.
Послови које могу да обављају припадници Министарства унутрашњих послова
Републике Српске дефинисани су различитим законима и прописима. Наиме, према
Закону о полицији и унутрашњим пословима (чл. 5. ст. 1. тачка 11) се наводи да су
полицијски послови, између осталих, безбједност и контрола саобраћаја на
путевима и безбједност у другим областима саобраћаја. Поред наведеног закона, ову
област уређује и Закон о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ4 (чл.
2 ст. 2) којим је прописано да контролу и регулисање саобраћаја на путевима у БиХ
врше овлаштена лица надлежног органа унутрашњих послова. Знакови које
овлаштена лица дају учесницима у саобраћају су прописана Правилником о
саобраћајним знаковима и сигнализацији на путевима, начину обиљежавања радова
и препрека на путу и знаковима које учесницима у саобраћају даје овлаштено лице.
Поред наведених законских прописа, у овој области, постоји низ правилника
који одређују како полицијски службеник треба да буде опремљен, на који начин
треба да даје знакове ученицима у саобраћају, како да врши контролу саобраћаја,
врши увиђај саобраћајних незгода и низ других активности које службено лице
треба да предузме у саобраћају.
Посао полицијског службеника је сложен и захтјева познавање низа различитих
прописа и правилника. Поред познавања прописа и правилника полицијски
службеници морају да користе различиту опрему и средства, препознају ризичне
ситуације и науче како да рјешавају сложене задатке. У овом раду ће посебно бити
ријечи о полицијским службеницима који обављају послове везане за безбедност
саобраћаја и саобраћај уопште. Наиме, опрема и средства које користе службеници
који обављају послове везане за безбједност саобраћаја се значајно разликују од
опреме и средстава припадника опште и криминалистичке полиције. Опрема и
средства у значајној мјери могу допринијети повећању безбједности саобраћаја али
је познавање правилног коришћења средства и опреме, као и ризика којима се
полицијски службеник излаже приликом коришћења опреме и средстава, предуслов
за постизање најбољих резултата у пракси.
У првом дјелу рада биће ријечи о знаковима које дају службена лица, са
посебним освртом на знакове које дају службена лица на мотоциклу. Затим ће бити
ријечи о пословима које обавља мотоциклиста, као и преглед зауставног пут
мотоцикла при нормалним условима вожње на путу у насељу (50 km/h) и ван
насеља (80 km/h). У раду ће бити приказана добра пракса употребе мотоцикла
приликом обављања редовних активности саобраћајне полиције, као и анализа
стања безбедности саобраћаја на територији Полицијске станице за безбједност
4
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саобраћаја Источно Сарајево на којој активно у обављању послова везаних за
безбедност саобраћаја учествује мотоцикл.
2.

ЗАДАЦИ СЛУЖБЕНОГ ЛИЦА КОЈЕ УПРАВЉА МОТОЦИКЛОМ
ПРИЛИКОМ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА ИЗ ОБЛАСТИ БЕЗБЈЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА

Задаци, у служби контроле и регулисања саобраћаја, који се свакодневно
постављају пред мотоциклисту су: 1. Унапређење безбедности свих учесника у
саобраћају (приликом извршења овог задатака мотоциклиста је дужан да обрати
пажњу на ситуације које изазивају саобраћајне незгоде, при чему посебно води
рачуна о: брзини кретања возила, непрописним претицањима, непоштовању
првенства пролаза и држању одстојања међу возилима); 2.Смањити посљедице
саобраћајних незгода (приликом настанка саобраћајне незгоде мотоциклиста брже
стиже на лице мјеста саобраћајне незгоде при чему врши обезбјеђење и
обиљежавање лица мјеста СН5, пружање прве помоћи, анимирањем неопходних
служби за интервенције, као и ослобађање путне комуникације и уклањање
оштећених возила са пута); и 3. Обезбједити проточност саобраћаја (дужност
службеног лица, а самим тим и мотоциклисте, јесте да користећи властиту
иницијативу обезбједи слободан проток саобраћаја. Такође, од мотоциклисте се
очекује и као задатак му се поставља задржавање на видљивом мјесту, како би се
превентивно утицало на возаче чија би вожња могла постати узрок СН. Поред
задржавања мотоциклиста може брзим и честим измјенама мјеста контроле, као и
кратким и чешћим заустављањем на одређеним локацијама постићи сличан утицај
на возаче).
С обзиром на чињеницу да се послови полицијских службеника не односе
искључиво на контролу и регулисање саобраћаја, неопходно је пажњу посветити и
пословима који се односе на превентивне активности. Наиме, превентивне
активности које обављају полицијски службеници могу значајно унаприједити
стање безбједности саобраћај прије него што до незгоде или прекршаја прописа
дође. Истраживања спроведена у свијету указују да много јачи и позитивнији ефекат
на учеснике у саобраћају оставља полицијска патрола коју чине мотоцикли, у
односу на патролу коју чини путнички аутомобил (NHTSA, 2003.) То значи да само
појављивање мотоциклисте у саобраћају утиче на саобраћај на том подручју
позитивно. Сматра се да визуелни ефекат, који постиже мотоциклиста, ствара климу
обесхрабрења за све учеснике у саобраћају који не поштују прописе и излажу
непотребном ризику себе и окружење.
Још један од задатка мотоциклисте, али и осталих полицијских службеника у
безбједности саобраћаја, је пружање подршке учесницима у саобраћају уколико се
нађу у некој неприлици (UN, 2000). Службено лице, поред закона и правилника,
мора да познаје подручје одговорности на којем обавља послове и задатке како би
учесницима у саобраћају, у сваком тренутку, могло пружити потребне информације
о главним и споредним путевима, заобилазницама и различитим објектима
интересовања.

5
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2.1.

Општа правила за мотоциклисту на дужности

Прије него што мотоциклиста крене у обављање дужности на терену неопходно
је провјерити (UN, 2000): 1. Психофизичко стање мотоциклисте (уколико се не
осјећа добро-умор, болест и слично мотоциклиста не иде на задатак, употреба
алкохола је забрањена). 2. Стање мотоцикла (притисак и истрошеност пнеуматика,
исправност система за кочење и управљање, потребно је провјерити стање свјетла,
сирена и ротирајућег свјетла, као и количину мазива и горива). 3.Униформу
(комплетност и уредност). 4. Наоружање (лично). 5. Чистоћу опреме (кациге и
наочара, као и остале опреме мотоциклисте). 5. Исправност радио уређаја.
Мотоциклиста, приликом обављања службених послова, је дужан да стриктно
поштује прописе и правила саобраћа. Изузетак правилног понашања мотоциклисте
дат је у Закону о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ (чл. 125 ст.
3), а односи се на саобраћајна правила која важе за возила под пратњом.
Када је на дужности пажња мотоциклисте мора бити усмјерена на токове
саобраћаја, на избјегавање непажње других учесника у саобраћају (отварања врата
на паркираним возилима, присуство дјеце на путу, животиња и сл). Поред наведеног
мотоциклиста мора да заузме исправан положај у односу на возило испред
(исправан положај је са задње лијеве стране возила иза кога се мотоциклиста креће,
како би могао да буде уочен од стране возача у сваком тренутку). Пракса је показала
да мотоциклиста поред пажње коју усмјерава на саобраћајни ток, мора да посебну
пажњу посвети и личној безбједности. Посебно мора водити рачуна приликом
наглих кочења, изненадних излазака са паркиралишта, било мотоциклисте или
других лица и возила, заузимања положаја на путу, приликом вожње на неравном
коловозу, оштећеном путу или макадаму, као и приликом неповољних временских
услова (киша, магла и сл.) који мотоциклисту излажу додатном ризику.
По повратку са дужности неопходно је мотоцикл оставити у исправном стању и
очистити, са пуним резервоаром горива, а уколико има неких недостатака, обавезно
све недостатке пријавити одговорном лицу.
3.

АНАЛИЗА КОЧЕЊА МОТОЦИКЛА

У овом дјелу рада биће дат кратак преглед зауставног пута мотоцикла у циљу
схватања ризика којима се излаже службеник који свакодневне послове обавља
управљајући мотоциклом. Мотоциклиста различитим маневрима у саобраћају
избјегава опасне ситуације, али и одговара на изазове који се пред њега постављају
када уочи кршење саобраћајних прописа и небезбедно понашање учесника у
саобраћају. Кочење је маневар који мотоциклиста свакодневно предузима како би
обављао службене дужности.
Анализиран је зауставни пут мотоцикла на сувом и мокром коловозу при брзини
од 50 km/h (пут у насељу) и 80km/h (пут ван насеља). Када је ријеч о анализи
зауставног пута неопходно је навести да мотоциклиста приликом кочења има три
избора, и то: да кочи предњом кочницом, да кочи задњом кочницом и да приликом
кочења користи обје кочнице. У зависности од избора начина кочења мотоциклиста
ће приликом заустављања бити мање или више изложен ризику. Приликом анализе
зауставног пута првобитно је анализирано успорење, на основу анализе дошло се до
следећих закључака: 1.Успорење када кочи само задњи точак је најмање и нема
ризика од превртања преко предње осовине; 2. Успорење када кочи само предњи
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точак је ефикасно и постоји веома велики ризик од превртања преко предње
осовине; 3. Успорење када коче оба точка, најефикасније је и постоји ризик од
превртања преко предње осовине. Дужина зауставног пута мотоцикла, који се креће
у различитим условима пута, при брзини од 50 km/h (пут у насељу) и 80km/h (пут
ван насеља) је дата у Табели 1.
На основу табеле може се закључити да је обука мотоциклисте јако важна.
Наиме, уколико лице које управља мотоциклом у опасној ситуацији не одреагује
кочењем на прави начин, може да продужи или скрати пут кочења, при чему
опасности излаже себе, али и друге учеснике у саобраћају. Ризик, односно један
мали дио ризика, којим се мотоциклиста свакодневно излаже учествујући у
саобраћају је представљен у Табели 1 кроз пут кочења у три различите ситуације.
Табела 1. Дужина зауставног пута мотоцикла на сувом и мокром коловозу

Кочи само задњи
точак
Кочи само предњи
точак
Коче оба точка

4.

Подлога асфалтна, без
присуства ударних рупа
На мокром коловозу
На сувом коловозу
На мокром коловозу
На сувом коловозу
На мокром коловозу
На сувом коловозу

Ограничење
50 km/h
Szzt = 39,97 m
Szzt = 33,87 m
Szpt = 31,73 m
Szpt = 27,29 m
Sz = 27,29 m
Sz = 23,18 m

Ограничење
80 km/h
Szzt = 90,33 m
Szzt = 74,70 m
Szpt = 69,23 m
Szpt = 57,87 m
Sz = 57,87 m
Sz = 47,35 m

АНАЛИЗА СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ
КОЈУ ПОКРИВА ПОЛИЦИЈСКА СТАНИЦА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ
САОБРАЋАЈА ИСТОЧНО САРАЈЕВО

Полицијска станица за безбједност саобраћаја Источно Сарајево (у даљем тексту
ПС за БС И. Сарајево) дјелује у оквиру Сектора полиције Центра јавне безбједности
Источно Сарајево (ЦЈБ И. Сарајево). У оквиру ове полицијске станице послове
везане за безбједност саобраћаја обавља 26 полицијских службеника, на површини
од 72 km2. Полицијски службеници послове и задатке контроле, регулисања
саобраћаја и вршења увиђаја саобраћајних незгода врше на: дионици маг. пута М18 Кула-Крупачке стијене (дужине 7 km), дионици рег. пута Р-446 Златиште-Кула
(дужине 10 km), дионици рег. пута Р-446а раскрсница ул. Стефана Немање и
Војводе Радомира Путника (В. Р. Путника)-Тврдимићи (дужине 12 km). Поред
наведених путних праваца, полицијски службеници врше послове контроле,
регулисања саобраћаја и увиђаја СН на свим локалним и некатегорисаним путевима
и улицама на подручју општина Источно Ново Сарајево и Источна Илиџа (дужине
око 130 km). На територији општина Источно Ново Сарајево и Источна Илиџа,
према посљедњем попису, живи 25.405 становника. Број регистрованих возила
износи 12.426, а број регистрованих возача је 25.550.
У 2016. години се догодило 448 СН, док се у 2015. години догодило 445 СН. На
подручју које је у зони одговорности ПС за БС И. Сарајево у 2016. години нема
евидентираних СН са погинулим лицима, док је у 2015. години забиљежена једна
СН у којој је погинуло једно лице. На основу података приказаних у Табели 1. може
се закључити да је на територији ове полицијске станице дошло до значајних помака
у безбједности саобраћаја. Наиме, број СН са ТТП и ЛТП је смањен, док се биљежи
и значајно смањење броја ТТП и ЛТП лица која учествују у СН. Недржање
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одстојања представља један од главних узрока настанка саобраћајних незгода, у
зони одговорности наведене полицијске станице. Због не држања одстојања се, у
2016. години, догодило 123 СН, а у 2015. години 110 СН. Поред одстојања, као
доминантни узроци настанка СН се издвајају: радње возилом у саобраћају (у 2016.
год. -112 СН, 2015. год. -102 СН), непоштовање првенства пролаза (у 2016. год. - 95
СН, 2015. год. - 74 СН), неприлагођена брзина (у 2016. год. - 68 СН, 2015. год. - 106
СН) и страна кретања (у 2016. год. - 24 СН, 2015. год. - 31 СН).
Табела 2. Број СН и настрадалих у СН на територији ПС за БС И. Сарајево у 2015. и 2016.

ОПИС
Бр. СН са
погинулима
Бр. СН са ТТП6

2015
1

2016
0

% (+/-)
-100%

19

14

Бр. СН са ЛТП7

43

37

Бр. СН са МШ8
Укупно

382
445

397
448

26.32%
13.95%
+3.93%
0.67%

4.1.

години
ОПИС
Број
погинулих
Број ТТП

2015
1

2016
0

% (+/-)
-100%

25

14

-44%

Број ЛТП

54

47

-12.96%

Укупно

80

61

-23.75%

Коришћење службеног мотоцикла

Полицијски службеници ПС за БС И. Сарајево приликом вршења свакодневних
активности на располагању имају мотоцикл и мопед. Њихова употреба одобрава се
када се службени задатак врши службеним возилом у области патролне службе
полиције, контроле и регулисања саобраћаја, асистенција у извршавању послова и
задатака обезбјеђења личности које се посебно обезбјеђују или обезбјеђења превоза
и специјалних транспорта који се обезбјеђују полицијским мјерама. Службено
возило-мотоцикл се као и остала службена возила користи на основу мјесечног
путног налога за вожњу. У овом дијелу рада ће бити приказана добра пракса
употребе мотоцикла приликом извођења свакодневних задатака и активности на
територији посматране полицијске станице.
4.1.1. Контрола саобраћаја
Полицијски службеници користе мотоцикл и мопед приликом обављања послова
контроле саобраћаја на подручју које обухвата ПС за БС И. Сарајево, као и на
другим подручјима у складу са планом ЦЈБ И. Сарајево. Поред „општих послова“
који се односе на контролу саобраћаја мотоциклиста санкционише и прекршаје који
се односе на непрописно паркирање и заустављање моторних возила. То значи да
мотоциклиста активно учествује у контроли саобраћаја који се креће и саобраћаја
који мирује.
Током 2016.године у службама контроле саобраћаја на подручју ПС за БС И.
Сарајево, мотоциклиста је, активно учествујући у контроли саобраћаја, за 80 часова
рада издао 83 прекршајна налога, док је у истом времену, патрола полиције од два
полицијска службеника са путничким аутомобилом издала 157 прекршајних налога.
То показује да је учинак рада мотоциклисте у контроли саобраћаја на истом нивоу
као и учинак полицијских службеника ангажованих са путничким аутомобилима.
ТТП-Тешко тјелесно повријеђени
ЛТП – Лако тјелесно повријеђени
8
МШ-Материјална штета
6
7
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Акције контроле брзине су реализоване на начин да је патрола са путничким
аутомобилом контролисала брзину кретања радаром ''Tru CAM'' на контролној
тачки, а да је иза ове патроле, на удаљености од 200-300 m ангажован мотоциклиста
који је са радаром „Traffipatrol“ са мотоцикла вршио мјерења брзине кретања
возила, те заустављање и санкционисање возача који нису поштовали саобраћајне
прописе. Оваквим начином контроле брзине кретања остварен је психолошки
ефекат на учеснике у саобраћају. Након низа локалних акција, појачане контроле
саобраћаја са ангажовањем мотоциклисте и ''ауто-патроле'', учесници нису
повећавали брзину кретања и чинили друге прекршаје у саобраћају.
У 2015. и 2016.години у више наврата мотоциклиста ПС за БС И. Сарајево
ангажован је од стране ЦЈБ И. Сарајево и у зонама одговорности других Центара
јавне безбједности, Станица јавне безбједности и Полицијских станица (ангажован
на пословима и задацима контроле саобраћаја и пословима саобраћајних
обезбјеђења на подручју Града Бања Лука и Требиње, те општина Пале, Фоча,
Соколац, Рогатица, Вишеград и Сребреница).

Слика 1. Ангажовање мотоцикла ПС за БС И. Сарајево за извршење низа различитих
задатака

4.1.2. Регулисање саобраћаја
Током љета на овом подручју се појача и фреквенција саобраћаја, те долази до
формирања колона возила на дионицама маг. пута М18 које пролазе кроз насељена
мјеста на подручју општине Источна Илиџа (од МЕЛ Кула до раскрснице улица
Равногорска и В. Р. Путника, у дужини од 700 m; од раскрснице Кула до мјеста
Крупац, у дужини од 5.250m). Ситуацију додатно усложњава и каменолом ''Крупац''
који се налази, на територији општине Источна Илиџа, непосредно уз дионицу маг.
пута М18. На посматраној дионици је присутан велики број тешких теретних и
прикључних возила, која због потребе каменолома саобраћају на овом путном
правцу дужине 5.950 m.
Употребом полицијског мотоцикла, на овим дионицама, знатно се утицало на
смањење броја прекршаја: употребе безбједносних појасева у возилима, коришћења
мобилних телефона од стране возача, непрописног превожења дјеце у возилима,
прекорачења дозвољене брзине, прекорачења брзине одређених категорија возила,
непрописних претицања, не коришћења кратких свјетала на возилу током дана, не
држања одстојања између возила, непрописног превожење терета на возилима, као
и непоштовања времена трајања управљања моторним возилом.
Поред наведених дионица, мотоциклиста је често ангажован и на дионици рег.
пута Р446 Кула-МЕЛ Враца која пролази улицом В. Р. Путника. Ово је ''главна''
саобраћајница која пролази кроз И. Сарајево, укупне дужине око 5.000 m.
Свакодневни застоји у саобраћају на појединим локацијама на посматраној улици
рјешавају се физичком регулацијом која се повремено врши у дане викенда и
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празника, у времену од 10 до 18 часова, а осталим данима у времену од 15 до 17
часова. Уколико дође до застоја у саобраћају, у регулацију се укључује
мотоциклиста, уколико је предвиђен дневним распоредом рада, или се ангажује
патрола полиције. Важно је навести да постоји велики број свјетлосних сигнала на
овој дионици али сигнални планови нису прилагођени саобраћајном захтјеву па је
неопходно регулисање саобраћаја од стране полицијских службеника. Када на
посматраној дионици дође до загушења неопходно је на лице мјеста послати
мотоциклисту или мопедисту који ће регулисати саобраћај, јер због техничкоексплоатационих карактеристика дионице путнички аутомобил не може да прође.
Након што мотоциклиста или мопедиста дође на лице мјеста искључује свјетлосну
саобраћајну сигнализацију и регулише саобраћај све док за то постоји потреба.
Такође, у случајевима настанка СН у овим временским интервалима, када дође до
загушења и формирања колоне возила, једино могуће рјешење је излазак
мотоциклисте на лице мјеста СН.
4.1.3. Вршење увиђаја саобраћајних незгода од стране мотоциклисте
Изласком на лице мјеста СН мотоциклиста на лицу мјеста СН са обиљежјима
кривичног дијела, дужан је као и сваки други полицијски службеник, одмах
обезбједити лице мјеста, затим пружити прву помоћ повријеђенима, уколико их
има, те предузети мјере очувања трагова СН, нарочито оних који се с промјеном
атмосферских прилика и протоком времена до изласка екипе за увиђаје могу
измијенити или уништити, задржати очевице догађаја СН или од њих узети податке.
Такође, мотоциклиста ће спријечити даље угрожавање безбједности на лицу мјеста,
до доласка патроле која ће наставити са обезбјеђењем лица мјеста. Поред тога
организоваће регулацију саобраћаја, тако да максимално заштити трагове и доказе,
уколико је то у датој ситуацији могуће или ће саобраћај бити обустављен све док се
не заврши увиђај ( о чему ће обавијестити дежурну службу надлежне ПС ради
преусмјерења саобраћаја).
У случају СН са материјалном штетом, по изласку на лице мјеста, полицијски
службеник може пружити стручну помоћ учесницима СН, да исти уклоне возила с
коловоза и да размјене личне податке, те попуне и потпишу образац европског
извјештаја о саобраћајној незгоди (мотоциклиста може да врши увиђај СН обзиром
да у додатној опреми, прилагођеној за полицијске мотоциклисте, може са собом да
носи фотоапарат и бројеве за обиљежавање, као и дио несесера за увиђаје неопходан
за вршење увиђаја СН са материјалном штетом).
4.1.4. Остали задаци
Поред наведених радњи мотоциклиста може бити ангажован и на пословима
пратње (опасних материја, других опасних материја као и пратње важних личности
од стране радника органа унутрашњих послова), асистенција и низа других задатака
прописаних законом и пратећим прописима. Поред послова и задатака повјерених
законом, полицијски службеници ПС за БС И. Сарајево су активно учествовали и у
хуманитарним акцијама, па је тако ангажован мотоциклиста и патрола ове ПС са
служ. путн. аутомобилом на задацима саобраћајног обезбјеђења Хуманитарне
вожње ''Круг за Милоша''.
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Слика 2. Ангажовање службеника ПС за БС И. Сарајево на задацима саобраћајног обезбјеђења
Хуманитарне вожње ''Круг за Милоша''

5.

ЗАКЉУЧАК

Током 2016. године полицијски службеници ПС за БС И. Сарајево извршили су
контролу над 7.463 возила и возача, поднијели су 77 захтјева за покретање
прекршајног поступка за 152 прекршаја, издали 7.192 прекршајна налога за 7.787
прекршаја. У зони одговорности ПС за БС И. Сарајево у 2016. години није погинуло
ниједно лице у саобраћају.
Ангажовање и добро планирање рада мотоциклисте, на територији ПС за БС И.
Сарајево, је у одређеној мјери допринијело побољшању стања безбједности
саобраћаја у последње двије године. Велики број прекршаја санкционисан је управо
од стране мотоциклисте, који је у могућности да на вријеме уочи прекршај и
санкционише прекршиоца, посебно када су у питању прекршаји који се односе на
употребу мобилног телефона. Употреба полицијског мотоцикла се показала
изузетно ефикасном код контроле брзине, као и приликом регулисања саобраћаја и
вршења увиђаја СН на путевима чије техничко-експлоатационе карактеристике,
структура тока и својства возила у току значајно отежавају пролазак службеног
путничког аутомобила до лица мјеста.
Ангажовање мотоцикла у значајној мјери унапрјеђује безбједност саобраћаја на
територији општина И. Н. Сарајево и И. Илиџа, али и на цијелој територији града
Источно Сарајево, а самим тим и Републике Српске.
6.
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