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Резиме: Владино тело за координацију безбедности саобраћаја на путевима је фебруара 2015.
године усвојило Стратегију безбедности саобраћаја Републике Србије за период од 2015. до
2020. године. Основни циљ стратегије је успостављање система безбедности саобраћаја и
управљање безбедношћу саобраћаја на начин којим ће се смањити број саобраћајних незгода
и њихове последице. У раду је приказана упоредна анализа стања безбедности саобраћаја у
Р. Србији у периоду од 2011. до 2017. године, у односу на жељено стање предвиђено
Стратегијом и дата је оцена изградње одрживог и делотворног система управљања
безбедношћу саобраћаја до 2018. године. Циљ овог рада је да се утврди: да ли и у којој мери
досадашње стање – тренд безбедности саобраћаја, прати Стратегију безбедности саобраћаја,
односно да ли се и у којој мери остварују циљеви који су зацртани у Стратегији.
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Abstract: Governmental body for coordination of traffic safety on the roads has adopted the
Strategy for Traffic Safety of the Republic of Serbia for the period from 2015 to 2020 on February,
2015. The main aim of the strategy therefore is to establish the system of traffic safety and perform
traffic safety management in a fashion that will reduce the number of traffic accidents and their
consequences. The paper will present a comparative analysis of the state of traffic safety in the
Republic of Serbia in the period from 2011 to 2017 in regard to the desired state envisaged by the
Strategy, and give an assessment of the construction of a sustainable and effecive system for traffic
safety management up to 2018. The aim of this paper is to determine whether and to what extent the
current traffic safety trend follows the road safety targets in the Strategy.
Keywords: traffic safety trends, strategy, traffic accident costs

1.

УВОД

Страдање у саобраћајним незгодама је растући глобални проблем. Према
најновијим статистичким подацима, током 2010. године, у свету у саобраћајним
незгодама погинуло је око 1,15 милиона људи, а током 2016. године 1,35 милиона
људи. Јавни ризик погинулих током 2010. године је износио око 18,8, а током 2016.
године 18,2 погинула на 100.000 становника (WHO, 2018:2). Процењује се да ће
2020. године у саобраћајним незгодама смртно страдати 1,9 милиона људи, уколико
не буду предузете мере и акције побољшања безбедности саобраћаја.
Имајући у виду наведене чињенице, а прихватајући став да се безбедношћу
саобраћаја може управљати, Генерална скупштина УН је усвојила неколико
резолуција о безбедности саобраћаја. Посебно се истиче резолуција Унапређење
безбедности саобраћаја на путевима (А/РЕС/64/255), усвојена у мају 2010. године.
Овом резолуцијом, период од 2011. до 2020. године, проглашен је деценијом акције
у безбедности саобраћаја, са циљем да се стабилизује, а затим преполови
прогнозирани број погинулих у саобраћајним незгодама (WHO, 2018:2). На основу
претходно наведених статистичких података о броју погинулих лица у свету за
период од 2010. до 2016. године, сасвим је извесно да се неће остварити
прогнозирано смањење броја погинулих за 50% до 2020. године.
У циљу побољшања безбедности саобраћаја Светска здравствена организација
(СЗО) је припремила Глобални план деценије акције безбедности саобраћаја 20112020 који обухвата мере и активности систематизоване кроз пет стубова
безбедности саобраћаја: организација и управљање безбедношћу саобраћаја,
безбеднији путеви и кретања, безбеднија возила, безбеднији учесници у саобраћају
и деловање након саобраћајне незгоде.
Влада Републике Србије је усвојила Стратегију безбедности саобраћаја на
путевима Републике Србије за период од 2015. до 2020 („Службени гласник РС“,
број 64/15), а затим и Акциони план, који је систематизовао мере и активности кроз
наведених пет стубова.
Национална стратегија садржи:
• приказ стања и тенденције у безбедности саобраћаја,
• правни и стратешки оквир безбедности саобраћаја (закони и
подзаконски акти),
• финансијски оквир (трошкови саобраћајних незгода и модели
финансирања безбедности саобраћаја),
• жељено стање у безбедности саобраћаја,
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начела приликом предузимања активности и мера ради достизања
жељеног стања,
• кључне области рада – стубови деловања и циљне групе,
• кључне изазове безбедности саобраћаја у Р. Србији до 2020. године,
• носиоце активности и
• методологију праћења, извештавања и сталног унапређивања
безбедности саобраћаја.
У овом рад је приказана анализа остварених трендова безбедности саобраћаја и
очекиваног тренда предвиђеног Стратегијом безбедности саобраћаја и дата процена
укупних губитака због неспровођења стратегије безбедности саобраћаја.
•

2.

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ У ПЕРИОДУ ОД 2011 – 2017. ГОДИНЕ

У периоду од 2011. до 2017. у Р. Србији је евидентирано око 260 хиљада
саобраћајних незгода (Табела 1). Међу овим незгодама било је 3.975 или 1,54 %
незгода са погинулим лицима. Број незгода опадао до 2014. године, а затим растао.
Табела 1. Број саобраћајних незгода у Р. Србији у периоду од 2011. до 2017. год.
Година
СН ПОГ
СН ПОВ СН НАСТ СН МШ
Укупно
2011
662
13461
14123
28330
42453
2012
619
12742
13361
24253
37614
2013
594
12932
13526
23636
37162
2014
476
12568
13044
21969
35013
2015
548
13108
13656
20515
34171
2016
551
13846
14397
21570
35967
2017
525
14231
14756
21721
36477
Укупно
3975
92888
96863
161994
258857
Просечно
568
13270
13838
23142
36980
Подаци су преузети са http://bazabs.abs.gov.rs (посећено дана 15.01.2019.)

Табела 2. Настрадала лица у незгодама (Р. Србија, од 2011. до 2017.)
Година
ПОГ
ТТП
ЛТП
ПОВ
НАСТ
2011
731
3777
15539
19316
20047
2012
688
3544
14891
18435
19123
2013
650
3422
15053
18475
19125
2014
536
3275
14720
17995
18531
2015
599
3448
15902
19350
19949
2016
607
3362
17277
20639
21246
2017
579
3504
17773
21277
21856
Укупно
4390
24332
111155
135487
139877
Просечно
627
3476
15879
19355
19982
Подаци су преузети са http://bazabs.abs.gov.rs (посећено дана 15.01.2019.)

У овим незгодама настрадало5 је око 140 хиљада лица (Табела 2), од чега је 4.390
погинуло. Број погинулих је опадао до 2014. године. Међу настрадалим лицима
било је 10.851 дете, а 100 деце је погинуло. Број погинуле деце је опадао до 2014.
године.
5

Под појмом ''настрадали'' подразумевају се сва погинула или повређена лица.
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Табела 3. Број настрадале деце у Р. Србији, у периоду од 2011. до 2017.
Година
ПОГ
ТТП
ЛТП
ПОВ
НАСТ
2011
20
255
1385
1640
1660
2012
16
233
1265
1498
1514
2013
11
241
1296
1537
1548
2014
10
214
1260
1474
1484
2015
14
205
1260
1465
1479
2016
12
216
1420
1636
1648
2017
17
205
1296
1501
1518
Укупно
100
1569
9182
10751
10851
Просечно
14
224
1312
1536
1550
Подаци су преузети са http://bazabs.abs.gov.rs (посећено дана 15.01.2019.)

3.

ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ САОБРАЋАЈНИХ
НЕЗГОДА

Укупне друштвено-економске последице саобраћајних незгода представљају
економску вредност свих директних и индиректних последица изазваних
саобраћајним незгодама. Имајући у виду веома различиту структуру свих трошкова,
губитака и штета, укупне последице настале у саобраћајним незгодама се не могу
прецизно и поуздано утврдити, односно проценити и израчунати. Приликом
израчунавања ових последица, требало би обухватити:
• Медицински трошкови – у које спадају сви трошкови медицинске неге
везани за повреде настале у саобраћајној незгоди,
• Трошкове хитних служби – у које спадају трошкови полиције,
ватрогасних служби, служби за вучу и сл.,
• Изгубљена продуктивност – која обухвата губитке тржишне
продуктивности и продуктивности домаћинства,
• Трошкове осигурања – који обухватају надокнаде за осигурана лица и
имовину, трошкове осигурања у вези са судским и другим процесима,
• Губитке настале ремећењем радног процеса, услед одсуства, смањених
могућности или потпуног губитка радника,
• Трошкове судских и других процеса у вези са саобраћајним незгодама,
• Временске губитке услед изгубљеног времена особа које нису
учествовале у незгоди,
• Материјалне штете на возилима, роби, опреми или објектима на путу,
као и другим стварима итд.
Висина штете настале у саобраћајним незгодама се не може прецизно измерити,
проценити и израчунати, па се примењују различити поступци за процену висине
штете настале у саобраћајним незгодама. У Републици Србији, још увек, није
прихваћен (усвојен) модел за процену укупних друштвено-економских последица
саобраћајних незгода.
Приликом израде Стратегије безбедности саобраћаја, коришћен је модел за
процену економских последица незгода који је примењиван у Републици Српској
(Ros et al, 2012:28). Применом наведеног модела процењено је да једна саобраћајне
незгоде са погинулим лицима ''кошта'' друштво 317.317 €, незгода са тешко
повређеним 34.094 €, а незгода са лако повређеним 3.181 €.
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Европска комисија је, на основу резултата истраживања SafetyCube6 (Wijnen et
al, 2018:67), прихватила стандардне вредности укупних друштвено-економских
последица саобраћајних незгода које су приказане у Табели 4.
Табела 4. Стандардне вредности укупних друштвено-економских последица
саобраћајних незгода у ЕУ, у зависности од последица (све вредности су у €).

Врста последице
ПОГ
ТТП
ЛТП СНПОГ СНТТП СНЛТП СНМШ
Укупни трошкови 2.269.346 303.130 27.418 2.579.089 350.796 37.340 3.960

Применом наведеног модела ЕУ, израчунате су укупне друштвено-економске
последице саобраћајних незгода у Србији, у наведеном периоду (Табела 5).
Табела 5. Укупне друшптевно-економске последице саобраћајних незгода, у
Србији, у периоду од 2011. до 2017. године, према моделу ЕУ (све вредности су у €).
Година

Трошкови
ПОГ

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Укупно
Просечно

1.658.891.926
1.561.310.048
1.475.074.900
1.216.369.456
1.359.338.254
1.377.493.022
1.313.951.334
9.962.428.940
1.423.204.134

Трошкови
ТТП

Трошкови
ЛТП

1.144.922.010
426.048.302
1.074.292.720
408.281.438
1.037.310.860
412.723.154
992.750.750
403.592.960
1.045.192.240
436.001.036
1.019.123.060
473.700.786
1.062.167.520
487.300.114
7.375.759.160 3.047.647.790
1.053.679.880
435.378.256

УКУПНИ
ТРОШКОВИ
(ПОГ+ТТП+ЛТП)
3.229.862.238
3.043.884.206
2.925.108.914
2.612.713.166
2.840.531.530
2.870.316.868
2.863.418.968
20.385.835.890
2.912.262.270

Дакле, према стандарду Евопске уније, укупне друштвено-економске последице
саобраћајних незгода у Р. Србији, у периоду од 2011. године до 2017. године, износе
преко 20 милиарди евра, тј. Србија губи због саобраћајних незгода око 3
милијарде евра, годишње. Укупне друштвено-економске последице саобраћајних
незгода са погинулим лицима (које чине1,54% свих евидентираних незгода), биле
су приближно 10 милијарди евра, односно 50% свих последица. Зато је неопходно
највећу пажњу усмерити на активности којима се смањује број најтежих
саобраћајних незгода.
4.

УПОРЕДНА АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ РЕЗУЛТАТА И ЦИЉЕВА
КОЈИ СУ ПРЕДВИЂЕНИ СТРАТЕГИЈОМ БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА

Савремени приступ управљања безбедношћу саобраћаја подразумева
непрекидно спровођење разноврсних мера и активности усмерених ка унапређењу
безбедности саобраћаја. Ово захтева добру организацију и координацију свих

6

„Crash cost estimates for European countries, deliverable 3.2 of the H2020 project SafetyCube“ (Wijnen et
al, 2018:67)
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субјеката, како би се успоставио ефикасан систем управљања. Основни концепт
управљања безбедношћу је одавно дефинисан и подразумева (Липовац, 2008):
• пратити постојеће стање,
• дефинисати жељено стање и
• пројектовати и спроводити управљачке мере.
Праћење постојећег стања подразумева успостављање процедура редовног
снимања и анализе: капацитета и интегритета институција, мера и активности,
ставова о ризицима у саобраћају, индикатора безбедности саобраћаја, саобраћајних
незгода и свих последица саобраћајних незгода.
Жељено стање се дефинише тако да буде амбициозно, али достижно. При тиме
је неопходно имати у виду: ранија искуства, свест и расположење стручне,
политичке и најшире јавности. Жељено стање подразумева квалитативно и
квантитативно дефинисање: амбиције, мисије, визије, дугорочних и краткорочних
циљева. Жељено стање се дефинише на глобалном нивоу, на регионалним нивоима,
на националним, на локалном нивоу и на нивоима појединих субјеката (Вујанић et
al, 2008).
Међутим, најсложенији захтев се односи на пројектовање и спровођење
оптималних управљачких мера. Наиме, још увек су недовољно истражени
свеобухватни утицаји појединих мера на саобраћајне незгоде и њихове последице.
Зато је неопходно стручно пројектовати и примењивати мере, стално објављивати
резултате примене појединих мера, што боље пратити истраживања ефеката и
свеобухватних утицаје појединих мера широм света, а посебно у нашим условима.
Усвојеном Стратегијом дефинисани су:
Амбиција: Смањити смртности и ризик од тешких повреда на ниво
најуспешнијих држава Европске уније.
Мисија: Постојан и делотворан систем безбедности друмског саобраћаја.
Визија: Друмски саобраћај без погинулих, са знатно смањеним бројем
повређених и знатно смањеним трошковима саобраћајних незгода.
Као коначни циљ Стратегије дефинисана је изградња одрживог и делотворног
система управљања безбедношћу саобраћаја до 2020. године који ће, између осталог
омогућити и:
• да у саобраћају нема погинуле деце од 2020. године,
• да се преполове: годишњи број погинулих, број тешко повређене деце,
број тешко повређених лица у 2020. години, у односу на 2011. годину и
• да се преполове укупни, годишњи друштвено-економски трошкови
саобраћајних незгода у 2020. години, у односу на 2011. годину
(Стратегија, 2015).
На основу стварног и пројектованог (жељеног) броја погинулих и тешко
повређених лица, извршена је упоредна анализа података у циљу утврђивања у којој
мери стварно стање одговара процењеном стању.
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Табела 6. Упоредна анализа тренутног и жељеног стања безбедности саобраћаја
у периоду од 2014. до 2017. године.
Година
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
731
688
650
536
599
607
579
ПОГ (стварно стање)
ПОГ (жељено стање)
580
510
460
425
-44
89
147
154
ПОГ (разлика)
-7,59% 17,45% 31,96% 36,24%
ТТП (стварно стање)
3777
3544
3422
3275
3448
3362
3504
ТТП (жељено стање)
3200
2950
2700
2470
75
498
662
1034
ТТП (разлика)
2%
17%
25%
42%

Анализом података приказаних у табели 6 уочава се да је у 2014. години остварен
позитиван тренд безбедности саобраћаја, у том смислу да је број погинулих лица
био за 7,6 % мањи од пројектованог броја. Међутим, од 2015. године нису
остваривани зацртани циљеви, па је број погинулих лица сваке наредне године био
већи него пројектовани број погинулих. У 2017. години број погинулих лица је био
већи за 154 или за 36,2 % од пројектованог броја. Број тешко повређених лица, у
посматраном периоду, такође је био већи него пројектовани број у стратегији. У
2017. години број тешко повређених лица је био већи за 1034 или за 42 % већи од
пројектованог броја. Графички приказ података из табеле 6 приказан је на сликама
1 и 2.
Званични и процењен број погинулих лица
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Слика 1. Званични и процењен број погинулих лица.

Званични и процењен број тешко повређених
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Слика 2. Званични и процењен број лица са ТТ повредама
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УПОРЕДНА АНАЛИЗА ТРЕНУТНОГ СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У ОДНОСУ
НА ЖЕЉЕНО СТАЊЕ ПРЕДВИЂЕНО СТРАТЕГИЈОМ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

Подаци приказани на слици 3 показују да и број погинуле деце, у посматраном
периоду, знатно премашује пројектовани број. Наиме, број погинуле деце
константно расте, у односу на пројектовани број погинулих, па је тако у 2017.
години број погинуле деце је био већи за 12 или за 240 % од пројектованог броја.
Званични и процењен број погинуле деце
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Слика 3. Званични и процењен број погинуле деце.

Имајући у виду претходно утврђене чињенице да број погинулих и повређених
лица значајно премашује пројектоване вредности из стратегије безбедности
саобраћаја, ово се одразило и на обим економских последица саобраћајних незгода.
Табела 7. Однос стварних и процењених трошкова на основу смањења свих
последица саобраћајних незгода (све вредности су у €).

Година
2014
2015
Стварни укупни трошкови
2.209.120.206 2.404.530.494
Процењени укупни трошкови 2.286.236.680 2.051.599.960
(77.116.474) 352.930.534
Разлка у трошковима
-3%
15%

2016
2.396.616.082
1.862.350.160
534.265.922
22%

2017
2.376.118.854
1.713.203.150
662.915.704
28%

УКУПНО
9.386.385.636
7.913.389.950
1.472.995.686
16%

Анализом података приказаних у табели 7, уочава се да су у 2014. години
стварни трошкови саобраћајних незгода били мањи за 77,1 милион евра, односно за
3% мањи од процењених трошкова. Међутим, већ наредне 2015. године започиње
константно повећавање стварних трошкова у односу на процењене, тако да у 2017.
години то повећање достиже вредност од 662,9 милиона евра, а што је повећање
трошкова за 28 % у односу на процењене трошкове.
Стратегијом о безбедности саобраћаја на путевима предвиђено је да се у периоду
од 2011. године до 2017. године, смањењем броја саобраћајних незгода са
погинулим и тешко повређеним лицима, оствари уштеда од приближно 3,8
милијарди евра. Међутим, на основу стварног броја саобраћајних незгода и
њихових последица, укупна уштеда трошкова свих последица саобраћајних незгода
у истом периоду износи приближно 2,3 милијарди евра. Дакле, доношење
стратегије и спровођење мера и активности из стратегије је резултирало значајним
смањивањем укупних друштвено-економских последица незгода у Србији.
Међутим, недоследно, односно непотпуно спровођење свих мера и активности
унапређења безбедности саобраћаја, умањило је позитивне економске ефекте за
око 1,5 милиарди евра у посматраних 7 година (Табела 7).
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Слика 4. Стварни и процењени трошкови на основу смањења свих последица
саобраћајних незгода.

5.

ЗАКЉУЧАК

Упоредном анализом стварног и жељеног стања безбедности саобраћаја који је
предвиђен Стратегијом безбедности саобраћаја на подручју Р. Србије, утврђено је
да стварно стање у посматраном периоду знатно одступа од жељеног стања у
негативном смислу. Анализом података приказаних у раду, уочава се да су број
погинулих и број тешко повређених лица, после 2014. године били већи од
пројектованих вредности у Страгегији. Повећање броја саобраћајних незгода довело
је и до увећања економских последица саобраћајних незгода. У периоду од 2014. до
2017. године, укупне друштвено-економске последице саобраћајних незгода биле су
веће за приближно 1,5 милијарди евра, од вредности пројектованих националном
стратегијом. Србија ће тешко, до 2020. године, достићи коначне циљеве Стратегије,
како у погледу смањења броја саобраћајних незгода и њихових последица, тако и у
погледу планираних економских уштеда.
Разлози за недостизање циљева из стратегије су бројни: Акциони план којим се
дефинишу конкретне мере, носиоци активности, рокови за реализацију активности
и потребна средстава није довољно конкретан, изостале су активности у циљу
унапређења сарадње између кључних субјеката, ослабила је посвећеност
најважнијих субјеката и појединаца реализацији стратегије, изостало је
програмирано улагање у најважније активности у циљу унапређења безбедности
саобраћаја на државном нивоу, мада је Закон дефинисао да се 70% средстава од
казни за саобраћајне прекршаје користи наменски за кативности на државном
нивоу, Влада није још донела програм коришења ових средстава, веома је често
ненаменско трошење средстава намењених финансирању безбедности саобраћаја,
изостало је критично праћење стања и предузимање корективних мера, изостала је
одговорност најважнијих субјеката, нису успостављене најважније процедуре
унапређења безбедности путева, није значајно унапредитиђено оспособљавање
кандидата за возаче, нису масовно примењена савремена средства којима се могу
значајно унапредити методе контроле поштовања прописа, нису масовно
спровођене савремене кампање безбедности саобраћаја.
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С обзиром на наведено, неопходно је да Влада Р. Србије и најважније
институције, уз подршку академске заједнице, непристрасно сагледају ефекте
примене стратегије безбедности саобраћаја, па на основу стручне анализе:
- предузму додатне, корективне мере у циљу достизања циљева из стратегије
безбедности саобраћаја или
- коригују циљеве безбедности саобраћаја, уколико постоје објективни,
стручни разлози који би то оправдали.
6.
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