
1 УВОД 

1.1 Негативне последице саобраћаја 

Саобраћај је једна од основних функција савременог окружења. Да би човек 
задовољио основне животне потребе, потребно је да у свом окружењу има услова за 
рад, становање, рекреацију и саобраћај. Док су прве три функције релативно 
независне, саобраћај је функција која повезује прве три функције. Циљ је да се 
повезивање функција реализује уз што мање негативне ефекте.  

Поред неопходности саобраћаја за нормално функционисање друштва, употреба 
моторних возила проузрокује и одређене негативне последице различитог карактера. 
Међу најважнијим негативним последицама саобраћаја су:  

• бука, 

• емитовање загађујућих материја, 

• трошење природних ресурса, 

• нарушавање природних станишта, 

• саобраћајна загушења, 

• саобраћајне незгоде. 

Као прво, за израду и покретање транспортних средстава се користе природни 
ресурси, чије се залихе временом смањују. Друго, доминантне технологије мотора 
моторних возила су одговорне за емитовање буке и загађујућих материја, што доводи 
до загађења ваздуха, воде и земљишта и утицаја на здравље и радну способност људи. 
Такође, да би се возила кретала, потребно је обезбедити одговарајућу инфраструктуру 
(првенствено путеве), а изградња инфраструктуре у неким случајевима доводи до 
нарушавања природних станишта биљака и животиња. С друге стране, уколико 
постојећи капацитет саобраћајне инфраструктуре у неким случајевима постане 
недовољан у односу на тренутни саобраћајни захтев, долази до настанка саобраћајних 
загушења, која поред негативних еколошких ефеката, проузрокују трошкове у погледу 
временских губитака и фрустрације возача. На крају, негативне последице саобраћаја 
су и саобраћајне незгоде, у којима долази до настанка материјалне штете, 
повређивања или смртног страдања људи, разних врста психолошких траума, 
привремене или трајне неспособности за рад. 

Задатак саобраћајних инжењера и инжењера других сродних наука јесте да 
елиминишу или бар ублаже негативне последице саобраћаја применом одговарајућих 
мера.  

1.2 Појам и значај безбедности саобраћаја 

Безбедност саобраћаја је научна дисциплина која се бави изучавањем саобраћајних 
незгода и методама смањења ризика настанка и тежине последица саобраћајних 
незгода. 



Имајући у виду да је саобраћај важан фактор развоја друштва (може бити и 
подстицајни и ограничавајући фактор), значај проучавања безбедности саобраћаја 
огледа се у систематском деловању ка смањењу броја и тежине последица 
саобраћајних незгода.  

1.3 Развој теоријске мисли о безбедности саобраћаја 

Са развојем саобраћајног система безбедност саобраћаја је све више добијала на 
значају. Начини решавања проблема безбедности саобраћаја су се постепено 
развијали. Тај период развоја се може оквирно поделити на четири основне фазе: 

I. Саобраћајне незгоде су ретки и појединачни случајеви (ШТА СЕ ДОГАЂА?) 
II. Небезбедан саобраћај представља друштвени проблем (ЗАШТО СЕ ДОГАЂА?) 

III. Први покушај управљања и обуздавања раста броја саобраћајних незгода 
(КАКО СЕ ДОГАЂА?) 

IV. Заштитни систем омогућује континуирано смањивање броја и тежине 
последица саобраћајних незгода (УПРАВЉАЊЕ) 

Важно је напоменути да су развијене земље увек раније препознавале проблеме 
безбедности саобраћаја и неопходност њиховог решавања, па су стога раније 
прелазиле из једне у другу фазу у поређењу са мање развијеним земљама. 

У првој фази развоја у решавању проблема безбедности саобраћаја (која је оквирно 
трајала до 1935. године) саобраћајне незгоде су се евидентирале као кривични 
догађаји. Брзине возила су биле ограничене на 6-10 km/h у насељу и на 10-20 km/h ван 
насеља. С обзиром на низак степен моторизације (мање од 25 возила на 1000 
становника), број саобраћајних незгода је био врло мали, те су проблеми безбедности 
саобраћаја сматрани личним проблемом појединца, тј. проблемом у вези са његовим 
знањима о управљању и одржавању моторног возила. Нису постојале базе података о 
саобраћајним незгодама. Током ове фазе успостављена је доктрина два Е (Engineering-
Education), тј. развијен је конструкциони концепт моторних возила, а њихови 
корисници су се обучавали за управљање возилом. 

У другој фази развоја у решавању проблема безбедности саобраћаја (која је оквирно 
трајала до 1930. до 1970. године) дошло је до наглог пораста степена моторизације (до 
250 возила на 1000 становника) и развоја техничких могућности возила, што је довело 
до непоштовања ограничење брзине постављених у првој фази. Проблеми 
безбедности саобраћаја се сматрају друштвеним, а не личним проблемом, мада се 
одговорност још увек приписивала појединцу, тј. његовом недостатку вештина и 
непоштовању прописа. У овој фази саобраћајне незгоде почињу да се анализирају, да 
се траже њихови узроци и тежња ка смањењу страдања у саобраћају, али на 
добровољној основи. Резултат те тежње било је ублажавање раста броја саобраћајних 
незгода, али и нагли пораст броја настрадалих лица. Успостављена је доктрина три Е 
(Engineering-Education-Enforcement), која подразумева да ће саобраћај бити безбедан 
ако су возила и путеви добро пројектовани, ако су возачи обучени и ако полиција 
примора учеснике у саобраћају да поштују прописе. Дакле, у овој фази, у решавање 



проблема безбедности саобраћаја, поред правника, укључују се и инжењери-
пројектанти и психолози. 

У трећој фази развоја у решавању проблема безбедности саобраћаја (која је оквирно 
трајала до 1970. до 1985. године) наставља се тренд пораста степена моторизације (до 
500 возила на 1000 становника) и даљи развој возила и инфраструктуре. Чине се први 
покушаји управљања саобраћајем на путевима. У решавање проблема се укључују 
саобраћајни инжењери, медицински стручњаци и статистичари и математичари. 
Негативне последице саобраћаја су се акумулирале у толикој мери да су постале 
проблем развоја саобраћаја и друштва уопште. Међутим, приступ саобраћајним 
незгодама је феноменолошки: оне се само описују и дефинишу као проблем. 
Препознаје се улога несавршености система човек-возило-околина у настанку 
саобраћајних незгода, те се успоставља доктрина четири Е (Engineering-Education-
Enforcement-Ergonomics), која подразумева и примену принципа ергономије приликом 
пројектовања возила и пута. Приступ решавању проблема безбедности саобраћаја 
почиње да буде систематичан, у смислу да мере за спречавање настанка саобраћајних 
незгода постају део саобраћајне политике и да се опредељују институције које ће бити 
задужене за праћење напретка у појединим областима безбедности саобраћаја. 
Ефикасне мере се дефинишу на основу емпиријских истраживања, теорије и 
статистичке анализе, на основу чега се ревидирају постојећи саобраћајни прописи. 
Иако су постигнути добри резултати, они нису били трајни, те је поново дошло до 
пораста броја саобраћајних незгода.  

У четвртој фази развоја у решавању проблема безбедности саобраћаја (од 1985. 
године) примењује се холистички приступ решавању проблема безбедности 
саобраћаја, који се темељи на томе да се безбедношћу саобраћаја може управљати. 
Анализира се целокупни транспортни систем и регулисање саобраћаја. Поред 
материјалних, уважавају се и нематеријалне последице саобраћајних незгода (бол, 
патња итд.). Подаци се систематично прикупљају и тежи се униформности дефиниција 
и врсте података који се прикупљају. Приликом дефинисања мера узимају се у обзир 
сви трошкови (и финансијски трошкови и трошкови у виду временских губитака и сл.), 
а управљање се децентрализује до локалног нивоа. Безбедност саобраћаја је постала 
окосница саобраћајних, урбанистичких и економских планова. Спроводе се научно-
истраживачки пројекти на међународном нивоу и предлажу се превентивне мере за 
смањење негативних последица на глобалном нивоу.     

1.4 Управљање безбедношћу саобраћаја 

Под управљањем безбедношћу саобраћаја подразумева се сагледавање постојећег 
стања безбедности саобраћаја и дефинисање жељеног стања, уз постављање 
конкретних циљева и примену мера путем којих ће се жељено стање реализовати, тј. 
постојеће стање приближити жељеном стању.  

Под сагледавањем постојећег стања не подразумева се само сагледавање тренутних 
вредности појединих показатеља, већ и прогноза вредности тих параметара, узевши у 
обзир њихове вредности у претходном периоду и уз претпоставку да ће се досадашњи 
тренд задржати и у будућности. Такав сценарио представља такозвани „do nothing“ 



сценарио, тј. то је сценарио који би се реализовао ако се не би предузимале никакве 
мере.    

Приликом дефинисања жељеног стања најважније је квалитативно и квантитативно 
дефинисати визије и циљеве управљања безбедношћу саобраћаја. Визије су обично 
квалитативног карактера, немају временски рок до ког се морају остварити и немају 
конкретне вредности. Примери визија су: „нула страдалих у саобраћају“ (Шведска), 
„безбеднији путеви“ (Нови Зеланд), „без погинулих и тешко повређених лица у 
саобраћају“ (Аустралија) итд. С друге стране, циљеви су конкретнији, тј. квантитативног 
карактера, имају временски рок и конкретне циљне вредности. Примери циљева су: да 
се у наредних 10 година степен употребе заштитног појаса на предњим седиштима 
достигне 95%, да се у наредних 5 година број саобраћајних незгода са погинулим 
лицима смањи за 30% итд.  

Жељено стање треба да се дефинише за временски период од најмање 5 година. 
Дефинисани временски период зависи од више фактора, међу којима су постојеће 
стање, досадашњи резултати управљања безбедношћу саобраћаја, финансијски и 
људски ресурси за деловање у области безбедности саобраћаја и сл. Важно је да се 
жељено стање што реалније дефинише, тј. да буде реално оствариво у постављеном 
временском року, како би учесници у том процесу били мотивисани да наставе даље. 

С обзиром да су проблеми безбедности саобраћаја присутни на глобалном нивоу и да 
су развијене добре методологије за свеобухватно сагледавање постојећег стања, 
важно је да се у ширем окружењу ускладе дефиниције, врсте података које се 
прикупљају и начин прикупљања података. На тај начин се доказано добре 
методологије могу применити, а добијени резултати се могу користити за поређење 
различитих држава, па стога и за препознавање одговарајућих модела за постизање 
добрих резултата у области безбедности саобраћаја. 

Међутим, иако су проблеми безбедност саобраћаја глобалних размера, постоји велика 
разлика између развијених земања и неразвијених и земаља у развоју. Развијене 
земље су развиле добре праксе засноване на истраживањима и систематичном 
праћењу индикатора безбедности саобраћаја. С друге стране, неразвијене и земље у 
развоју нису успеле да промене неповољне трендове у области безбедности 
саобраћаја. У том погледу се могу разликовати три групе држава: 

1. државе које не управљају безбедношћу саобраћаја, 
2. државе које схватају значај управљања безбедношћу саобраћаја, али нису 

успоставиле систем управљања и 
3. државе које управљају безбедношћу саобраћаја. 

У прву групу се сврставају неразвијене земље и поједине земље у развоју. У другу 
групу се углавном сврставају земље у развоју. У трећу групу се убрајају најразвијеније 
државе, које оставарују најбоље резултате у области безбедности саобраћаја. 

  



2 НАУЧНА ОБЛАСТ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 

2.1 Безбедност саобраћаја као научна дисциплина  

Безбедност саобраћаја је научна дисциплина која изучава међузависности између 
саобраћајног и других процеса у друштву са једне, и штетних последица саобраћаја 
са друге стране.  

У оквиру ове научне области изучавају се законитости настанка штетних последица 
саобраћаја у циљу оптимизације саобраћајног процеса и смањивања штетних 
последица. Безбедност саобраћаја је грана науке о саобраћају. 

Безбедност саобраћаја није независна нити изолована дисциплина, ни у погледу 
предмета изучавања ни у погледу метода истраживања. Она се ослања на достигнућа 
и знања природних, техничких и друштвених наука, а посебно је повезана са научним 
дисциплинама које припадају науци о саобраћају, тј. са регулисањем саобраћаја, 
саобраћајном психологијом, саобраћајним правом, организацијом саобраћаја, 
логистиком и сл. Поред тога што се сазнања из ових научних дисциплина примењују у 
области безбедности саобраћаја, и сазнања из безбедности саобраћаја се примењују у 
наведеним научним дисциплинама, тако да је та веза повратна.  

2.2 Предмет безбедности саобраћаја 

Предмет безбедности саобраћаја се може разматрати у ширем и у ужем смислу.  

У ширем смислу, предмет безбедности саобраћаја су све негативне последице 
саобраћаја. У њих се убрајају саобраћајне незгоде, заузимање животног простора, 
трошење природних ресурса, загађивање околине (буком и загађујућим материјама 
пореклом од саобраћаја), негативни психолошки утицаји саобраћаја на појединца, 
негативни друштвени утицаји саобраћаја и сл. 

У ужем смислу, предмет безбедности саобраћаја су саобраћајне незгоде, односно 
њихове последице. Оне су најважнији негативни ефекат саобраћаја и стога постоји 
потреба да се посебно изучавају.  

2.3 Циљеви безбедности саобраћаја 

Општи циљ безбедности саобраћаја је смањење свих негативних утицаја саобраћаја уз 
његово несметано одвијање.  

Ако се предмет безбедности саобраћаја посматра у ужем смислу, онда је циљ 
безбедности саобраћаја смањење броја и тежине последица саобраћајних незгода. То 
се постиже на два начина: деловањем у смеру смањења броја саобраћајних незгода и 
деловањем у смеру смањења тежине последица саобраћајних незгода у случају да су 
се оне већ догодиле. Смањење броја саобраћајних незгода је циљ активне 



безбедности саобраћаја, а смањење тежине последица саобраћајних незгода је циљ 
пасивне безбедности саобраћаја. 

Активна безбедност саобраћаја има за циљ спречавање настанка саобраћајних 
незгода, тј. смањење вероватноће да се саобраћајна незгода догоди. На тај начин се 
доприноси смањењу броја саобраћајних незгода. Примери активне безбедности 
саобраћаја су: одржавање техничке исправности возила, добра обука возача, 
одржавање коловоза у добром стању и сл.  

Пасивна безбедност саобраћаја има за циљ смањење тежине последица саобраћајних 
незгода које су се догодиле. Дакле, ако се саобраћајна незгода није могла избећи, 
поставља се питање како да њене последице (материјална штета, број настрадалих 
лица, тежина телесних повреда) буду што мање. Примери пасивне безбедности 
саобраћаја су: обученост људи за указивање прве помоћи, конструкционе 
карактеристике возила и системи заштите у возилу (сигурносни појасеви, ваздушни 
јастуци, наслони за главу...), самообјашњавајући путеви, одзив хитних служби (хитне 
помоћи, ватрогасне службе...). 

Иако су у горњем тексту раздвојени елементи који припадају активној и пасивној 
безбедности саобраћаја, чињеница је да већина елемената утиче и на активну и на 
пасивну безбедност саобраћаја. Тај утицај може бити истоветан, али чести су случајеви 
где је тај утицај супротан, тј. неки елемент може доприносити активној безбедности 
саобраћаја, али може угрожавати пасивну безбедност саобраћаја и обрнуто. На 
пример: 

• Употреба светала дању доприноси мањем броју чеоних судара, али утиче на 
повећање броја обарања пешака (различит утицај на активну безбедност 
саобраћаја); 

• Ваздушни јастуци (уз употребу сигурносних појасева) смањују тежину повреда и 
број смртних страдања код снажних чеоних удара, али код мањих судара могу 
проузроковати повреде или чак смртно страдање сувозача ако он не користи 
сигурносни појас или неправилно седи (различит утицај на пасивну безбедност 
саобраћаја); 

• Унутрашње огледало у возилу смањује вероватноћу настанка неких врста 
саобраћајних незгода, али приликом судара комадићи стакла могу повредити 
лица у возилу (позитиван утицај на активну, а негативан утицај на пасивну 
безбедност саобраћаја); 

• Употреба мобилних телефона у току вожње повећава веровaтноћу настанка 
саобраћајне незгоде, али у случају саобраћајне незгоде поседовање мобилног 
телефона омогућава брзо обавештење хитних служби и брже збрињавање 
повређених (негативан утицај на активну, а позитиван утицај на пасивну 
безбедност саобраћаја);  

• Ваздушни јастуци се могу беспотребно активирати при преласку преко веће 
неравнине на коловозу или при сударима слабијег интензитета, али у случају 
судара већег интензитета ублажавају тежину последица саобраћајних незгода 
(негативан утицај на активну, а позитиван утицај на пасивну безбедност 
саобраћаја).  



2.4 Примењене методе у безбедности саобраћаја 

У општем случају, метода представља поступак којим се постиже унапред одређени 
циљ. Научна метода представља скуп научних и техничких поступака којима се стичу 
или систематизују нова сазнања о неком предмету истраживања.  

 С обзиром да се у безбедности саобраћаја користе сазнања из природних, техничких и 
друштвених наука, и методе које се користе у безбедности саобраћаја су разноврсне. 
Међу њима су: 

• Метода мерења – У безбедности саобраћаја се мере различите величине. Нека 
мерења се своде на бројања (на пример, број возила на путу, број 
саобраћајних незгода, број настрадалих у саобраћајним незгодама) или на 
„права“ мерења (брзине кретања возила, ширине пута, радијуса кривина, 
тежине повреда, садржаја алкохола у крви итд.) Међутим, за безбедност је 
карактеристично мерење нивоа безбедности саобраћаја. За то постоје 
различите методе, при чему се користе показатељи безбедности саобраћаја 
који се коригују и пондеришу у зависности од конкретних циљева 
истраживања. Мерења се често врше тако што се непознате величине 
упоређују са реперним величинама. 

• Статистичка метода – Саобраћајне незгоде су погодне за примену статистичких 
метода због своје масовности (статистика се ослања на законе великих бројева) 
и нумеричких обележја којима се могу описивати (број настрадалих, број 
саобраћајних незгода итд.). На основу ове методе се могу извући бољи 
закључци ако је узорак већи и ако је репрезентативан (добро представља 
целину). Зато су случајни узорци и стратификовани узорци од посебне користи. 
Формирање узорка саобраћајних незгода захтева посебну пажњу. Подаци се 
могу преузети из различитих база података, попут базе података којом 
располаже полиција (у Србији се од 1996. године се евидентирају све 
саобраћајне незгоде код којих је вршен увиђај), извештаји здравствених 
установа, базе података које воде осигуравајуће куће, судски списи, 
међународне базе података итд. Статистичком обрадом узорка долази се до 
временске и просторне расподеле саобраћајних незгода, до анализе врста и 
заступљености појединих врста саобраћајних незгода, до анализе пропуста. На 
тај начин се откривају законитости настанка саобраћајних незгода, па се на 
основу тога могу предложити одговарајуће мере. 

• Метода анкете -  Анкета се заснива на испитивању одређеног узрока људи 
(испитаника) о одређеној појави на основу унапред припремљених питања и 
бележења одговора. Постоје два основна начина спровођења анкетирања: 
путем интервјуа (директно, вербално анкетирање) и путем упитника 
(индиректно, анкетирање писаним путем). Упитник садржи питања чија се 
ваљаност за конкретно истраживање провера пре анкетирања. Питања могу 
бити затвореног типа (испитаници бирају један од понуђених одговора), 
отвореног типа (испитаници дају слободан одговор) или полуотвореног типа 
(испитаници имају понуђене одговоре, али могу да дају и слободан одговор 
ако им ниједан од понуђених одговора не одговара). Од испитаника се често 
тражи да неку појаву оцене користећи одређену скалу оцена (на пример, на 



скали од 1 до 10). У безбедности саобраћаја се применом методе анкете могу 
сагледати ставови и искуства појединих друштвених група у вези са одређеном 
појавом која се односи на безбедност саобраћаја.  

• Метода научног посматрања – Применом ове методе проучавају се понашање 
и интеракција. Иако делује једноставно, научно посматрање треба да буде 
добро осмишљено и испланирано, а његово спровођење треба да буде 
систематично и сврсисходно. Потребно је одредити време, место и начин 
посматрања. Посматрање се обично ради на месту настанка потенцијалних 
небезбедних ситуација, у време када је највећа вероватноћа да такве ситуације 
настану. Посматрач бележи унапред одређени сет података и на основу тога 
формира документацију за наредне фазе истраживања. Посматрање се ради 
непосредно, периодично или континулано у дужем временском периоду, што 
утиче на ограничења ове методе. Путем ове методе најчешће се проучавају 
конфликти у саобраћају, међусобна интеракција учесника у саобраћају, 
интеракција између учесника у саобраћају и возила, пута или околине, обрасци 
понашања људи у одређеним околностима и сл. 

• Метода експеримента – Експеримент представља проучавање појава и 
процеса у условима који се контролисано мењају. У области безбедности 
саобраћаја експерименти се најчешће врше са возилима. У најразвијенијим 
земљама постоје центри за испитивање возила, где се истражује које мере 
доприносе спречавању саобраћајних незгода и ублажавању тежине њихових 
последица и у којој мери. Симулирањем саобраћајних незгода у 
контролисаним условима открива се на који начин настају телесне повреде 
путника у возилу, како делују поједини системи заштите и какви су њихови 
ефекти, на који начин настају повреде рањивих учесника у саобраћају при 
контакту са возилом, како настаје и колика је материјална штета на возилима 
при мањим сударима. Данас постоје различити програми за оцену безбедности 
возила. За наше подручје је најважнији Европски програм за оцену нових и 
коришћених возила (EuroNCAP). На основу стандардизованих тестова који су 
део овог програма, сваком тестираном возилу се додељује одређени број 
звездица. Збир звездица представља оцену безбедности возила. Резултати 
тестова се јавно објављују. Осигуравајуће куће имају интерес у објективној 
оцени возила, јер би тако исплаћивале мање износе штета, а купци возила 
имају интерес да купе што безбедније возило, па је неретко и оцена појединог 
модела возила пресудна за одлуку купца. 

• Метода поређења – У безбедности саобраћаја се најчешће упоређују 
показатељи безбедности саобраћаја, изложеност ризику, ставови и понашање 
појединих друштвених група. Поређење се може вршити између држава, 
између региона, између општина и између других, мањих територијалних 
јединица. Од посебног значаја је примена методе поређења у анализи стање 
„пре и после“, када се утврђују ефекти примењених мера. 

• Метода студије случаја (Case Study) – За разлику од обраде података 
добијених за одређени репрезентативни узорак саобраћајних незгода, метода 
студије случаја подразумева анализирање одабраних примера. На тај начин се 
проблеми прецизно дефинишу и усмерава се њихово решавање. На пример, 
ако се саобраћајне незгоде сврстају у одређене типове (врсте), онда се 
анализом конкретних примера може утврдити ко је и како створио опасну 



ситуацију, ко је и како могао избећи саобраћајну незгоду, ко је и како допринео 
тежини последица саобраћајне незгоде. Такви одговори се не могу добити 
сумарном анализом саобраћајних незгода. 

• Експертска метода – Ова метода подразумева да експерти који се баве 
безбедношћу саобраћаја, на основу свог искуства и знања, дају суд о томе која 
мера унапређења безбедности саобраћаја је оптимална за одређени проблем 
или, примера ради, које вредности параметара треба да буду граничне за 
избор или прихватање одређене мере. Експерти представљају лица која се 
баве анализом саобраћајних незгода (стручњаци из полиције, судски вештаци), 
пројектанти саобраћајница и пројектанти саобраћаја и саобраћајне 
сигнализације, као и стручњаци из других области који имају непосредног 
искуства у области безбедности саобраћаја (на пример, технолози који 
учествују у производњи саобраћајне опреме, стручњаци из области 
информационих технологија итд.). Није свака експертска процена подједнако 
важна. Одлука се најчешће доноси на основу оцена више експерата, а њихове 
појединачне оцене се пондеришу у складу са њиховим искуством, професијом 
и другим карактеристикама. 

2.5 Узроци, околности настанка и превенција саобраћајних незгода 

Околности под којима се саобраћајна незгода догодила представљају објективне 
факторе, тј. чињенице о настанку саобраћајне незгоде. На пример, околности настанка 
саобраћајне незгоде могу бити: брзине учесника саобраћајне незгоде, правци 
кретања, смерови кретања, место судара, успорење возила, елементи просторно-
временске анализе и сл.    



3 ДОКУМЕНТИ У БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 

3.1 Извештај Светске здравствене организације о саобраћајним 
незгодама 

Светска здравствена организација редовно прати и објављује податке о стању 
безбедности саобраћаја у свету. Подаци се објављују једном годишње. У извештају се 
приказују најважнији индикатори безбедности саобраћаја, глобално и по регијама, као 
и трендови (вредности индикатора безбедности саобраћаја по годинама за последњих 
10 или више година). 

Према подацима Светске здравствене организације за 2016. годину, у саобраћајним 
незгодама у свету је погинуло 1,35 милиона људи.  

 

Слика 3.1. Број погинулих у саобраћајним незгодама на 100.000 становника, по 
регијама (2013, 2016.) 

Светска здравствена организација је идентификовала 5 кључних фактора ризика у вези 
са понашањем учесника у саобраћају. То су:  

• брзина,  

• вожња под утицајем алкохола,  

• некоришћење заштитне кациге за мотоциклисте,  

• некоришћење сигурносног појаса и  

• некоришћење дечијих аутоседишта.  



Брзина којом се возило креће директно утиче на ризик настанка саобраћајне незгоде, 
као и на тежину телесних повреда и вероватноћу смртног страдања као последице те 
саобраћајне незгоде. Да би се смањила брзина, важно је поставити национална 
ограничења брзине. Добра пракса указује на то да ограничење брзине у градовима не 
треба да буде веће од 50 km/h, а да локалне самоуправе треба да имају овлашћења да 
та ограничења учине строжим у близини школа или на местима високе концентрације 
рањивих учесника у саобраћају.  

 

Слика 3.2. Државе чији су прописи о брзини у складу са добром праксом (2017.) 

Процењује се да је 5-35% свих погинулих у саобраћају страдало у саобраћајним 
незгодама проузрокованих вожњом под утицајем алкохола. Вожња под утицајем 
алкохола значајно повећава ризик настанка саобраћајне незгоде и тежину њених 
последица. Иако законско ограничење садржаја алкохола у крви треба да буде срж 
настојања да се овај проблем реши, интегрисани приступ подразумева и притисак 
јавности и видљиву полицијску принуду (контролу). Добра пракса сугерише да 
законско ограничење садржаја алкохола у крви треба да буде 0,05 g/dl у општем 
случају, а 0,02 g/dl за младе или нове возаче.    



   Слика 3.3. Државе чији су прописи о вожњи под утицајем алкохола у складу са 
добром праксом (2017.) 

Повреде главе су водећи узрок смртног страдања и великих траума корисника 
моторних возила са два и три точка. Правилна употреба заштитне кациге може довести 
до смањења ризика смртног страдања за 42% и до смањења ризика повређивања 
главе за 69%. Добра пракса за заштитне кациге указује на то да мотоциклисти и 
путници на мотоциклу треба да користе заштитну кацигу за свим путевима, да 
заштитна кацига треба да буде причвршћена и да подлеже стандардима за заштитне 
кациге. 

 

   Слика 3.4. Државе чији су прописи о коришћењу заштитне кациге у складу са 
добром праксом (2017.) 



Употребом заштитног појаса смањује се ризик смртног страдања возача и сувозача за 
45-50%, док се ризик смртног страдања и задобијања тешких телесних повреда код 
путника на задњим седиштима смањује за 25%. Кључни критеријум добре праксе је да 
путници и на предњим и на задњим седиштима користе сигурносни појас. 

 

   Слика 3.5. Државе чији су прописи о коришћењу сигурносног појаса у складу са 
добром праксом (2017.) 

Дечија аутоседишта врло ефективно смањују ризик повређивања и смртног страдања 
деце у возилу. Употребом дечијих седишта се број погинуле деце може смањити за 
барем 60%. Добра пракса сугерише да прописи о употреби дечијих аутоседишта треба 
да захтевају да се деца возе у аутоседиштима барем до 10 година старости или до 135 
cm висине, да забрањују да деца седе на предњим седиштима и да захтевају да 
аутоседишта подлежу безбедносним стандардима.   

 



   Слика 3.6. Државе чији су прописи о коришћењу дечијих аутоседишта у складу са 
добром праксом (2017.) 

Поред фактора ризика који се тичу понашања учесника у саобраћају, Светска 
здравствена организација прати напредак у области инфраструктуре и околине, који се 
разматра по следећим подобластима: 

• безбедни путеви, 

• безбедна возила и 

• збрињавање након саобраћајне незгоде. 

Саобраћајна инфраструктура је у тесној вези са проузроковањем смртоносних и тешких 
телесних повреда у саобраћајним незгодама, а истраживања су показала да су 
унапређења путне инфраструктуре, а посебно стандарда за пројектовање који узимају 
у обзир безбедност свих учесника у саобраћају, од кључног значаја да путеви постану 
безбедни. Добре праксе се огледају у доношењу националних стандарда за 
управљање брзинама, за раздвајање пешака и бициклиста од саобраћаја моторних 
возила, за пројектовање безбедних пешачких и бициклистичких прелаза, спровођењу 
ревизија безбедности саобраћаја и оцењивању нових и постојећих путева.   

Безбедност возила је све важнија за превенцију саобраћајних незгода и показало се да 
доприноси значајном смањењу броја погинулих и тешко повређених лица у 
саобраћајним незгодама. Опрема, попут електронске контроле стабилности или 
напредног кочења, представља пример безбедносних стандарда за возила који могу 
спречити настанак саобраћајне незгоде или ублажити тежину телесних повреда. 
Међутим, упркос потенцијалним користима, не подлежу сва нова и коришћена возила 
примени међународно признатих безбедносних стандарда. Ради се о осам 
приоритетних безбедносних стандарда Уједињених нација која нова возила треба да 
испуњавају, а пожељно је да се примењују и на старија возила: конструкција возила 
која подноси чеоне и бочне сударе при одређеним брзинама, електронска контрола 
стабилности, конструкциони елементи који спречавају страдање пешака, сигурносни 
појасеви који могу да претрпе судар без исклизавања појаса из копче, ISOFIX копча за 
дечија аутоседишта, систем за спречавање блокирања точкова мотоцикла приликом 
кочења и (аутоматско) укључивање светала мотоцикала током дана.  

Хитна помоћ је најважнији елемент одзива после саобраћајне незгоде. Постоји читав 
низ временски осетљивих акција које су од суштинског значаја за успешно 
збрињавање повређених, почев од позивања хитне помоћи, преко пружања помоћи 
на месту саобраћајне незгоде, транспорта, па до хоспитализације. Да би се хитна 
помоћ позвала, идеално би било да постоји јединствени телефонски број који важи у 
целој држави, који је лак за памћење и чији је позив бесплатан. Проценат повређених 
лица који премину пре него што стигну до болнице је више него двоструко већи у 
државама са малим и средњим приходима него у државама са високим приходима. У 
идеалном случају, требало би успоставити једноставан прехоспитални систем који би 
пружао благовремену медицинску помоћ на месту саобраћајне незгоде са 
опремљеним амбулантним возилима и лиценцираним медицинским особљем, а да се 
у случајевима где постоји потреба за специјалистичким прегледом обезбеди да 
повређени буду превезени у одговарајућу болницу.    



3.2 Деценија акције за безбедност саобраћаја (Уједињене нације)  

Имајући у виду да је безбедност саобраћаја глобални проблем, Генерална скупштина 
Уједињених нација (УН) је у марту 2010. године прогласила почетак Деценије акције за 
безбедност саобраћаја, чији је званичан почетак 11. мај 2011. године и важи за све 
земље чланице УН. План Деценије акције за безбедност саобраћаја пружа оквир 
деловања свим државама и заједницама за појачавање акција за спашавање живота 
на путевима. Овај програм је најзначајнији за неразвијене и средње развијене земље, 
јер су њима потребна највећа улагања и одрживе стратегије безбедности саобраћаја. 

Водећи принципи на којима је заснован план Декаде су укључени у приступ 
„безбедног система“. Овај приступ има за циљ да развије систем друмског саобраћаја 
који ће бити у могућности да се боље прилагоди људским грешкама и да узме у обзир 
рањивост људског тела. Он полази од прихватања људске грешке, а у складу са тим и 
схватања да се саобраћајне незгоде не могу у потпуности избећи. Циљ безбедног 
система је осигурати да саобраћајна незгода не доведе до озбиљнијег повређивања. 
Приступ сматра да су људска ограничења - јачина кинетичке енергије коју људско тело 
може да поднесе - важна основа у складу са којом ће бити дизајниран систем друмског 
саобраћаја, а да други аспекти, као што су развој непосредног путног окружења и 
самих возила, морају бити усклађени са постављеним ограничењима. Учесницима у 
саобраћају, возилима и путној мрежи/окружењу се приступа на један свеобухватан 
начин, кроз широк спектар интервенција, са већом пажњом усмереном на контролу 
брзине и пројектовање саобраћајница него на традиционалне приступе безбедности 
на путевима. 

Овакав приступ подразумева пребацивање највећег дела одговорности са учесника у 
саобраћају на оне који дизајнирају систем друмског саобраћаја. Креатори система су 
пре свега они који су одговорни за путеве, аутомобилска индустрија, полиција, власт и 
законодавна тела. Међутим, постоје и многе друге инстутиције које такође имају 
одговорност за безбедност на путевима, као што су здравствене службе, систем 
правосуђа, школе и невладине организације. Индивидуални учесници у саобраћају 
имају обавезу да поштују законе и прописе. 

Општи циљ Декаде ће бити да се стабилизује а затим и смањи предвиђени број 
смртних случајева у саобраћају на путевима широм света до 2020. године. 

Активности током Декаде се спроводе на локалном, националном, регионалном и 
глобалном нивоу, али је фокус првенствено на националним и локалним 
активностима. У складу са националним и локалним законским регулативама, државе 
треба да спроводе своје активности у оквиру 5 основних области деловања 
(„стубовима“). 

Активности на националном нивоу 

Колона 1 

Организација и 
спровођење 

безбедности на 

Колона 2 

Безбеднији 
путеви и кретање 

Колона 3 

Безбеднија 
возила 

Колона 4 

Безбеднији 
учесници у 
саобраћају 

Колона 5 

Активности 
након 

саобраћајне 



путевима незгоде 

Слика 3.7. Основне области деловања 

У оквиру прве области деловања (организација и спровођење безбедности на 
путевима) предвиђене су следеће активности: 

• оснивање водеће Aгенције (са придруженим координаторним механизмима) за 
безбедност на путевима, 

• развој Националне стратегије (у влади или на министарском нивоу), 
координиране од стране Aгенције, 

• постављање реалних дугорочних циљева националних активности на основу 
анализе националних података о саобраћајним несрећама, 

• рад на обезбеђивању финансијских средстава за реализацију активности и 

• успостављање и подршка систему континуираног мониторинга и евалуацији. 

У оквиру друге области деловања (безбеднији путеви и кретање) предвиђене су 
следеће активности: 

• промовисање одговорности за безбедност на путевима међу органима 
надлежним за путеве, пројектантима и урбанистима, 

• промовисање потреба свих учесника у саобраћају, као дела одрживог урбаног 
планирања, огранизације саобраћаја и управљања потражњом коришћења 
земљишта, 

• промовисање безбедног рада, одржавање и побољшање постојеће 
инфраструктуре путева, 

• промовисање развоја нове, безбедне инфраструктуре која задовољава потребе 
свих корисника путева, 

• подстицање развоја већ постојећих и стицања нових знања о безбедној 
инфраструктури и 

• подстицање истраживања у циљу безбеднијег кретања на путевима. 

У оквиру треће области деловања (безбеднија возила) предвиђене су следеће 
активности: 

• охрабривање држава чланица да објаве и примењују сигурносне прописе за 
моторна возила развијене од стране Светског форума Уједињених нација за 
хармонизацију прописа у вези са возилима, 

• подстицање примене програма оцењивања нових аутомобила у свим 
регионима света у циљу повећања доступности информација потрошачима о 
безбедносним карактеристикама моторних возила, 

• подстицање договора који би осигурао да сва нова моторна возила буду 
опремљена сигурносним појасевима који задовољавају законске прописе и да 
одговарају важећим стандардима "креш" тестова ( да испуњавају минимум 
сигурносних карактеристика), 

• подстицање универзалне примене технологија избегавања судара са 
доказаном ефикасношћу, као што су електронска контрола стабилности и 
систем против блокаде точкова на мотоциклима, 



• увођење финансијских и других подстицаја и олакшица за куповину моторних 
возила која обезбеђују висок ниво заштите корисника и мера које обесхрабрују 
увоз и извоз нових и половних аутомобила који не испуњавају безбедносне 
стандарде, 

• подстицање примене прописа за заштиту пешака и повећано улагање у 
истраживања технологија које су дизајниране да смање ризик за рањиве 
учеснике у саобраћају и 

• охрабривање владе, руководилаца државних и приватних сектора да купују и 
користе возила са напредним сигурносним технологијама које путницима 
обезбеђују висок степен заштите. 

У оквиру четврте области деловања (безбеднији учесници у саобраћају) предвиђене су 
следеће активности: 

• подизање свести о факторима ризика безбедности на путевима и превентивним 
мерама и спровођењу маркетиншких кампања како би се подстакли позитивни 
ставови и мишљења о неопходности програма побољшања безбедности 
саобраћаја на путевима, 

• постављање и усклађивање ограничења брзине са стандардима и правилима 
заснованим на доказима како би се смањио број саобраћајних незгода и 
повреда у саобраћају, 

• доношење и усклађивање закона о вожњи под дејством алкохола са 
стандардима и правилима заснованим на доказима како би се смањио број 
саобраћајних незгода и повреда изазваних вожњом под дејством алкохола, 

• доношење и усклађивање закона о ношењу мотоциклистичких кацига са 
стандардима и правилима заснованим на доказима како би се смањио број 
повреда главе, 

• доношење и усклађивање закона о употреби сигурносних појасева и дечијих 
седишта са стандардима и правилима заснованим на доказима како би се 
смањио број повреда приликом саобраћајних незгода, 

• доношење и усклађивање закона о заштити здравља и безбедности у 
саобраћају са стандардима и правилима за безбедан рад комерцијалних 
теретних и транспортних возила, друмски транспорт путника и коришћење 
других јавних и приватних возила како би се смањио број повреда у саобраћају, 

• истраживање, развој и промовисање свеобухватне политике и праксе како би се 
смањио број саобраћајних повреда на раду у јавном и приватном сектору, у 
циљу подршке међународно признатим стандардима управљања безбедности 
на путевима и заштите здравља и безбедности на раду, 

• Успостављање постепеног система лиценцирања за возаче почетнике. 

У оквиру пете области деловања (активности након саобраћајне незгоде) предвиђене 
су следеће активности: 

• развој система преболничке здравствене заштите, који укључује и адекватно 
избављање жртве из возила после саобраћајне незгоде, као и увођење 
јединственог телефонског броја за хитне случајеве у земљи, кроз примену 
постојећих примера добре праксе, 



• развој болничких система за збрињавање повреда и провера квалитета неге 
кроз примену примера добре праксе на систем збрињавања повреда и 
обезбеђивање квалитетне здравствене заштите, 

• обезбеђивање ране рехабилитације и подршке повређенима и члановима 
породица настрадалих у саобраћајним незгодама како би се умањиле физичке 
и психолошке трауме, 

• подстицање увођења адекватних осигуравајућих програма и полиса осигурања 
за учеснике у саобраћају ради финансирања услуга рехабилитације повређених 
у саобраћајним незгодама кроз увођење обавезне одговорности од стране 
трећег лица и кроз међународно признавање осигурања (нпр. систем зеленог 
картона), 

• подстицање детаљне истраге о несрећи и примене делотворних правних 
поступака који се односе на смртне случајеве и повреде у саобраћајним 
незгодама, а који самим тим подстичу доношење правих пресуда, поравнања и 
правде за повређене и чланове породица настрадалих, 

• охрабривање и подстицање послодаваца да запошљавају особе са 
инвалидитетом и 

• подстицање истраживања и улагања у активности које је неопходно спроводити 
након саобраћајне незгоде. 

3.3 Програми Европске уније за унапређење безбедности саобраћаја 

Европска унија (ЕУ) тренутно ради на остварењу циља да се број погинулих у 
саобраћају до 2020. године смањи за 50% у односу на 2010. годину. Од 2014. године 
напредак је практично заустављен, тј. дошло је до стагнације броја погинулих у 
саобраћају. С друге стране, минимални безбедносни стандарди за возила у ЕУ још увек 
нису ажурирани, а планови ревидирања правила пројектовања путева са аспекта 
безбедности саобраћаја касне. 

Стога постоји реална могућност да се постављени циљ неће остварити до 2020. године. 
Стога се приступило изради новог, 5. Програма ЕУ за унапређење безбедности 
саобраћаја у периоду од 2020. до 2030. године. У наставку су дате препоруке за 
основне области деловања. 

I. Оквир ЕУ за стратегију безбедности саобраћаја 

• Припремити и усвојити нови стартешки програм безбедности саобраћаја за ЕУ, 
укључујући циљеве, возију, кључне индикаторе перформанси, мере и 
временски план и структуру испоруке. 

• Усвојити мере за смањење јаза у безбедности саобраћаја између најуспешнијих 
и најмање успешних држава чланица ЕУ, попут наменских фондова за санацију 
путне инфраструктуре. 

• Именовати амбасадора безбедности саобраћаја на високом нивоу и оформити 
Радну групу за безбедност саобраћаја. 

• Основати нову Европску агенцију за безбедност саобраћаја која би имала бројне 
улоге: прикупљање и анализа података о саобраћајним незгодама и о 
изложености; убрзавање остварења циљева безбедности саобраћаја; пружање 



подстицаја за информисање и прикупљање података о безбедности саобраћаја; 
подстицање примене добрих пракси у ЕУ; вођење евиденције о небезбедним 
путевима, опреми пута и возилима; идентификовање небезбедних понашања; 
дељење и дискусија резултата са учесницима у саобраћају. 

II. Фондови ЕУ 

• Идентификовати фондове у оквиру новог буџета ЕУ за подршку инвестирању у 
нове мере унапређења безбедности саобраћаја и избегавања друштвених 
трошкова погинулих и повређених у саобраћају. 

III. Рањиви учесници у саобраћају 

• Определити финансијска средства за бициклистичку, пешачку и 
мотоциклистичку инфраструктуру. 

•  Подстаћи државе чланице да усвоје ограничање од максимално 30 km/h у 
стамбеним зонама и зонама са великом концентрацијом пешака и бициклиста. 

IV. Безбедност возила 

• Редизајнирати чеоне делове аутомобила како би се обезбедила заштита 
бициклиста. 

• Проширити обавезност постојања напредног подсетника за заштитни појас тако 
да то буде стандардна опрема за сва седишта. 

• У сва нова комерцијална возила уградити уређај за интелигентно 
прилагођавање брзине (у складу са важећим ограничењима брзине за поједине 
категорије возила) и у све нове путничке аутомобиле уградити уређај за 
интелигентно прилагођавање брзине који ће бити подразумевано укључен. 

• Обезбедити надоградњу возила алко-бравама. Законом прописати висок ниво 
поузданости алко-брава, а пре свега њихову употребу од стране 
професионалних возача. 

• Дефинисати обавезне захтеве за безбеднија теретна возила, прописујући бољу 
конструкцију кабине и заштиту од подлетања без изузетка, као и употребу 
бочних баријера за заштиту других учесника у саобраћају приликом судара са 
теретним возилима. 

• Развити протоколе тестирање за надгледање ометања и поспаности возача. 

• Подржати државе чланице ЕУ у прикупљању хармонизованих података за 
дубинску анализу саобраћајних незгода са погинулим и тешко повређеним 
лицима, укључујући и саобраћајне незгоде у којима је учествовало једно 
возило. 

V. Принуда 

• Основати ЕУ фонд за принуду у области прекорачења брзине и вожње под 
утицајем алкохола применом препознатих примера добрих пракси. 

• Идентификовати препреке које спречавају потпуну имплементацију директиве 
2015/413 и усвојити противмере за њихово превазилажење у оквиру ревизије 
директиве. 

VI. Инфраструктура 



• Основати ЕУ фонд за подршку имплементацији приоритетних мера, попут 
увођења зона 30 у градова (посебно у стамбеним зонама и зонама са великим 
бројем рањивих учесника у саобраћају) и за инвестирање у високоризичне 
путеве који су носиоци великог процента обима саобраћаја. 

• Проширити примену инструмената директиве 2008/96 на све аутопутеве, све 
путеве које ЕУ (су-)финансира, главне ванградске путеве и главне градске 
саобраћајнице. 

• Поставити минималне безбедносне услове за путну инфраструктуру и урадити 
нацрт техничких смерница за хармонизовано управљање високоризичним 
локацијама применом јефтиних мера.  

VII. Тешке телесне повреде и збрињавање након саобраћајне незгоде 

• Усвојити нову заједничку стратегију Европске уније за третирање тешко 
повређених лица. 

• Подстаћи државе чланице ЕУ да развију ефективно обавештавање хитних 
служби и сарадњу између диспечерских центара, брз транспорт квалификваног 
медицинског особља и ватрогасних тимова и тимова за спасавање, везу између 
услуга на лицу места, лечење и стабилизацију настрадалих и брзо реаговање 
хитних служби и пребацивање у одговарајућу здравствену установу. 

VIII. Способност управљања моторним возилом 

• Предложити директиву о вожњи под утицајем алкохола, поставити нулту 
толеранцију за све возаче. 

• Увести систем нулте толеранције у ЕУ за илегалне психоактивне дрохе. 

• Увести у употребу класификацију и обележавање лекова који утичу на 
способност управљања моторним возилом и подржати кампање за подизање 
свести које спроводе медицински стручњаци. 

IX. Безбедност деце 

• Увести обавезну употребу дечијих седишта која су окренута у смеру супротном 
од смера кретања возила докле год је то могуће, а пожељно је да тако буде док 
дете не напуни 4 године. 

X. Обука и едукација 

• Подстаћи све државе чланице ЕУ да изврше едукацију о безбедности 
саобраћаја која почиње у школи и која је део процеса доживотног учења. 

• Развити алате за вредновање који ће допринети осмишљавању, 
имплементирању и вредновању едукације и саобраћају и мобилности.  

XI. Нови учесници у саобраћају (15-25 година) 

• Подстаћи државе чланице ЕУ да приморају младе возаче да користе безбеднија 
возила и помоћне технологије.  

XII. Безбедност саобраћаја на раду 

• Радити у складу са прописима о времену вожње и одмора у ЕУ. 



• Бољом едукацијом и опремањем полицајаца решити проблем злоупотребе 
тахографа. 

• Тренутним прописима за обуку, вожњу и време одмарања професионалних 
возача обухватити и возаче комби возила. 

3.4 SEETO  

SEETO1 је организација основана 2004. Године на основу Меморандума о разумевању у 
области развоја регионалног транспорта у југоисточној Европи. Меморандум су 
потписале Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Северна Македонија, Црна Гора и 
Србија, Мисија УН на Косову и Европска комисија. Седиште организације је у Београду. 

Регионална сарадња је углавном усмерена на инфраструктурне мере. Циљ 
организације је да прати транспортну мрежу и њене перформансе, да унапређује и 
хармонизује регионалне транспортне политике и техничке стандарде, као и да 
остварене напретке у области транспорта интегрише у трансевропску мрежу. 

За стручњаке у области безбедности саобраћаја важни су приручници које је издала 
организација SEETO, а тичу се провере безбедности саобраћаја (RSI2) и ревизије 
безбедности саобраћаја. 

3.4.1 SEETO приручник за проверу безбедности саобраћаја   

Провера безбедности саобраћаја (RSI) је систематична теренска студија коју 
спроводе експерти из области безбедности саобраћаја на постојећем путу или 
деоници пута како би идентификовали потенцијалне опасности, пропусте и 
недостатке који могу довести до саобраћајних незгода са тешким последицама. 
Водећи се принципом да је „боље спречити него лечити“, RSI омогућава да се 
постојећа саобраћајна инфраструктура вреднује и да се перформансе безбедности 
саобраћаја унапреде.   

Важно је напоменути да: 

• RSI је систематична студија, што значи да се спроводи методолошки, по 
формалној процедури, 

• RSI је проактивна, што значи да се чини покушај да се саобраћајне незгоде 
спрече  путем идентификације недостатака ради предузимања одговарајуће 
противмере, уместо реаговања након што се саобраћајна незгода догоди, 

• RSI се односи на постојећи пут (не на путеве у изградњи, јер они подлежу 
ревизији безбедности саобраћаја (RSA)), 

• RSI треба да уради независно лице или тим са искуством у области безбедности 
саобраћаја, анализи саобраћајних незгода, саобраћајном инжењерству, 
понашању учесника у саобраћају и/или пројектовању путева. Та лица не смеју 
учествовати у редовном одржавању пута или деонице пута. 

 
1 South-East Europe Transport Observatory (SEETO) – Транспортна опсерваторија за југоисточну Европу. 
2 Road Safety Inspection (RSI) – Провера безбедности саобраћаја. 



Циљ безбедности саобраћаја је да установи потенцијалне проблеме и да предложи 
довољно ефективне мере за смањење броја саобраћајних незгода или за ублажавање 
њихових последица.  

 

Слика 3.8. Провера безбедности саобраћаја као део управљања безбедношћу 
саобраћаја 

Исход RSI је званичан извештај у коме су установљени недостаци са аспекта 
безбедности саобраћаја и, уколико је могуће, дате препоруке са циљем отклањања 
или ублажавања тих недостатака.   

RSI као део приступа који се заснива на принципу „безбедног система“ 

Број саобраћајних незгода са тешким последицама у SEETO регији је неприхватљиво 
висок. Један од разлога је то што делови постојеће мреже немају одговарајуће 
перформансе безбедности саобраћаја. Чест је случај да су путеви пројектовани и 
изграђени пре неколико деценија, те су намењени мањем обиму саобраћаја при 
мањим брзинама. Поред тога, на рехабилитованим деоницама пута број саобраћајних 
незгода је и даље велики, јер приоритет приликом израде пројекта није унапређење 
безбедности саобраћаја, док слојеви новог асфалта омогућавају већу брзину, што има 
за резултат повећање броја и тежине последица саобраћајних незгода.  

Уобичајено погрешно схватање је да је грешка возача или његово неодговарајуће 
понашање једини узрок саобраћајне незгоде. Међутим, разна међународна 
истраживања указују на цео систем – возае, пут и околину, као и возила (овакав 
приступ се обично назива приступом заснованим на принципима безбедног система). 

Релативан допринос настанку саобраћајних незгода 

У оквиру приступа заснованог на принципима безбедног система, чији је циљ стварање 
опраштајућег путног система који узима у обзир људску грешку и рањивост, RSI 
представља доказано добар алат за унапређење путева и околине. Ако се провера 
уради стручно и предлог мера систематично имплементира, могуће је да се број и 



тежина саобраћајних незгода у великој мери смањи унапређењем перформанси 
постојећих путева у погледу безбедности саобраћаја.  

 

  

 

 

 

 


