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Резиме: Управљање безбедношћу саобраћаја на мрежи путева је тема која је већ дуже време
актуелна у страним, али и у домаћим стручним круговима. С обзиром на комплексност теме,
у овом раду је најпре објашњен предложени приступ за Управљање безбедношћу саобраћаја
на мрежи путева на територији Републике Србије, а затим је дато и методолошко решење за
управљање безбедношћу саобраћаја на мрежи путева, са кратким описом свих алата који је
потребно да се примењују у оквиру наведеног приступа. Предложени приступ за Управљање
безбедношћу саобраћаја на мрежи путева у Републици Србији подразумева скуп алата и
поступака који управљачу пута пружају све неопходне елементе за квалитетно управљање
безбедношћу саобраћаја на мрежи путева.
Кључне речи: управљање, безбедност саобраћаја, савремене процедуре, државни путеви,
локални путеви
Abstract: Network safety management is a subject that has already been actual for a long time in
foreign, as well as in the domestic professional circles. Considering the complexity of the topic, in
this paper was first explained the proposed approach for Network Safety Management in the territory
of the Republic of Serbia, and then was also given a methodological solution for Network Safety
Management, with a brief description of all tools that should be applied within this approach. The
proposed approach for Network Safety Management in the Republic of Serbia includes a set of tools
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and procedures that provide road authority with all the necessary elements for the quality network
safety management.
Keywords: management, road safety, modern procedures, state roads, local roads

1.

УВОД

Генерална скупштина Уједињених нација је као признање размера здравственог
и развојног проблема страдања у саобраћајним незгодама, и могућности утицаја на
проблем, усвојила неколико резолуција о безбедности саобраћаја. Посебно се
истиче резолуција Унапређење безбедности саобраћаја на путевима (А/РЕС/64/255),
усвојена 2010. године којом је проглашена Декада акције за безбедност саобраћаја
2011-2020. Циљ Резолуције је да се стабилизује, а затим преполови прогнозирани
број погинулих у саобраћајним незгодама широм света. Светска здравствена
организација је, као што је било и предвиђено Резолуцијом, припремила Глобални
план деценије акције безбедности саобраћаја 2011-2020 (у даљем тексту: Глобални
план) који обухвата мере и активности систематизоване кроз пет стубова
безбедности саобраћаја.
Република Србија је усвојила документ Стратегија безбедности саобраћаја на
путевима Републике Србије за период од 2015. до 2020. године ("Сл. гласник РС",
бр. 64/2015), као и Акциони план за спровођење Стратегије безбедности саобраћаја
на путевима Републике Србије за период од 2015. до 2020. године (,,Службени
гласник РС”, број 1/17), чиме су створени услови за стратешко управљање
безбедношћу саобраћаја. Поред Стратегије и Акционог плана, област безбедност
саобраћаја у Републици Србији уређује Закон о безбедности саобраћаја на путевима
(„Сл. гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014,
96/2015 - др. закон, 9/2016 - одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - др. закон и
87/2018) и Закон о путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/2018). Законом о путевима
дефинисане су посебни захтеви које јавни пут мора да испуни са аспекта
безбедности саобраћаја.
Директива 2008/96/EC, у члану 1, захтева да државе чланице дефинишу и
спроводе процедуре које се односе на процену утицаја пута на безбедност
саобраћаја (енг. Road Safety Impact Assessments), ревизију безбедности саобраћаја
(енг. Road Safety Audits), управљање безбедношћу путне мреже (енг. the
Management of Road Network Safety) и провере безбедности саобраћаја (енг. Road
Safety Inspections). У извештају OECD/ITF-а (2015) наводи се 10 алата који се
користе за управљање безбедношћу саобраћаја на мрежи путева.
У Приручнику за унапређење безбедности путева са предлогом мера и
могућностима локалног управљача пута и земљишта за смањење утицаја пута и
путне околине на настанак саобраћајних незгода (АБС, 2016) и Приручнику за
стицање лиценци и стручно усавршавање ревизора и проверивача безбедности пута
(АБС, 2017) су наведени алати из области безбедности путне инфраструктуре.
Оно што се истиче у поменутим Приручницима је да се најефикасније
управљање безбедношћу саобраћаја на мрежи путева може остварити добро
дефинисаним програмом за примену појединих алата у одређеним фазама развоја
мреже и саобраћаја, као и са добро дефинисаним периодима када се који алати
примењују и понављају.
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2.

УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА

Управљање безбедношћу саобраћаја на мрежи путева – NSM (енг. Network Safety
Management) се често повезује са термином Управљање безбедношћу саобраћаја на
путној инфраструктури – RSIM (енг. Road Safety Infrastructure Management), што је
у ствари конкретније подручје деловања директиве Европске комисије 2008/96/EC.
Кључна разлика између ова два термина - „Network Safety Management“ и „Road
Safety Infrastructure Management“ је препозната у преводу са српског на енглески
језик и обрнуто. Приликом превода на српски језик оба термина имају слично
значење и тако их и треба посматрати.
Термин енг. „Network Safety Management“ је у почетку био препознат као
савремени алат за унапређење безбедности пута, али је закључено да се примењују
различите процедуре под истим именом. Уз наведени термин се могу наћи следећи
изрази:
• Управљање безбедношћу путне мреже (енг. the Management of road
network safety),
• Рангирање безбедности и управљање путном мрежом која је у употреби
(енг. Safety ranking and management of the road network in operation),
• Рангирање деоница са великом концентрацијом саобраћајних незгода
(енг. the Ranking of high accident concentration sections),
• Рангирање безбедности мреже путева (енг. the Network safety ranking),
• Идентификација деоница пута са великом концентрацијом саобраћајних
незгода (енг. Identification of road sections with a high accident
concentration),
• Идентификација деоница за анализу у оквиру рангирања безбедности
мреже (енг. Identification of sections for analysis in network safety ranking),
• Анализа безбедности мреже (енг. Network safety analysis),
• Управљање безбедношћу путева (енг. Road safety management)
• Анализа безбедности мреже путева (енг. Road network safety analysis,
немачка скраћеница ESN).
С обзиром да термин „Network Safety Management“ није заживео као алат за
унапређење безбедности пута, а складу са преводом и значењем који термин има у
српском језику, а то је управљање безбедношћу саобраћаја на мрежи путева, под
наведеним термином се може посматрати и скуп алата за унапређење безбедности
саобраћаја на мрежи путева.
Из наведеног разлога у даљем тексту ће се под управљањем безбедности
саобраћаја на мрежи путева (енг. Network Safety Management) подразумевати
управљање скупом алата који имају за циљ унапређење безбедности саобраћаја на
мрежи путева. „Management“ означава управљање, а наведени приступ подразумева
управљање скупом процедура који се примењују на мрежи путева.
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3.

УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА НА МРЕЖИ ПУТЕВА
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Управљање безбедношћу саобраћаја на мрежи путева (енг. Network Safety
Management) у Републици Србији, подразумева примену следећих алата:
• Мапирање ризика,
• Управљање „црним тачкама“,
• Проверу безбедности саобраћаја,
• Независну оцену утицаја пута на саобраћајне незгоде са погинулим
лицима,
• Дубинску анализу саобраћајних незгода,
• Ревизију безбедности саобраћаја и
• Процену утицаја пута на безбедност саобраћаја.
„Management“ означава управљање, а за управљање су потребни подаци. Под
Управљањем безбедношћу саобраћаја на мрежи путева засновано на подацима се
сматра:
• Прикупљање података, извештаја,
• Познавање и разумевање тренутног стања,
• Дефинисање мера и активности,
• Спровођење процедура за унапређење безбедности пута,
• Познавање и управљање са оним што је већ урађено.
Ефикасно управљање безбедношћу саобраћаја на мрежи путева подразумева да
управљач пута располаже информацијама о постојећем стању безбедности путева,
и да дефинише жељено стање. Жељено стање управљач пута може достићи само
применом одговарајућих мера. С обзиром да при управљању јавним путевима,
постоје ограничења у погледу ресурса, мере за које се управљач пута одлучи да
примењује треба да буду најефикасније. То подразумева да се правилном избором
локација на којој ће бити примењена, и правилним избором мере, постигну највећи
ефекти, односно највеће унапређење безбедности саобраћаја на путној мрежи.
Може се рећи да управљање безбедношћу саобраћаја на мрежи путева обухвата
скуп поступака који подржавају управљача пута у доношењу одлука у вези са
унапређењем безбедности на мрежи путева.
Управљање безбедношћу саобраћаја на мрежи путева омогућује да се применом
алата најпре, сагледа постојеће стање безбедности саобраћаја, затим да се
идентификују делови мреже који имају највећи потенцијал за унапређење
безбедности применом мера, да се идентификују најефикасније мере, да се прате
ефекти примењених мера и да се прати стање путне инфраструктуре у погледу
безбедносних карактеристика.
Предвиђено је да се део процедура спроводи још у фази планирања и
пројектовања пута, што омогућава да се безбедносне перформансе пута анализирају
још у фази изградње пута. На овај начин, у било којој фази „животног циклуса пута“
(планирање, пројектовање, изградња и рад/одржавање) разматрају се безбедносне
карактеристике пута. Наиме, наведеним приступом је обезбеђено системско
управљање безбедношћу путне мреже, од фазе планирања, пројектовања, изградње,
као и у току експлоатације путне мреже (Слика 1).
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Слика 1. Управљање безбедношћу саобраћаја на мрежи државних путева у Републици
Србији - савремене процедуре за унапређење пута у свакој фази развоја пута (коригован
OECD (2015) дијаграм)

4.

ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА АЛАТА УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНОШЋУ
САОБРАЋАЈА НА МРЕЖИ ПУТЕВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

За успостављање система управљања безбедношћу саобраћаја на мрежи путева
у Републици Србији, односно за примену предвиђених алата неопходно је да буду
испуњени одређени предуслови, како на локалном, тако и на државном нивоу. Један
од предуслова је да управљач пута, како на државном, тако и на локалном нивоу,
располаже са дигитализованим подацима референтног система путева (са ознакама,
чворовима/деоницама, подацима о дужини деоница), подацима о просечном
годишњем дневном саобраћају по деоницама и подацима о саобраћајним незгодама
и последицама (са координатама и тежином последица).
Такође, потребно је да се успостави систем лиценцирања, како би се обезбедили
законски предвиђени кадровски капацитети, односно лиценцирани проверавач и
лиценцирани ревизор безбедности саобраћаја, за спровођење појединих процедура.

Слика 2. Предложени подаци и алати за Управљање безбедношћу саобраћаја на
мрежи путева

У Републици Србији је за мрежу државних путеве израђен референтни систем,
који садржи евиденцију државних путева (ознака, опис и дужина), евиденцију
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саобраћајних чворова на мрежи државних путева и евиденцију саобраћајних
деоница на мрежи државних путева. На овај начин ЈП „Путеви Србије“, као
управљачи на мрежи државних путева, имају испуњен предуслов који се односи на
поседовање референтног система мреже путева над којом има поверен задатак да
управља, док код управљача пута на локалној мрежи путева нема примера добре
праксе који се односе на поседовање референтног система мреже локалних путева
над којим управљају. У наредном периоду би требало да управљачи пута на
локалном нивоу дефинишу референтни систем путева. Дефинисање референтног
система управљачи пута стварају услове за управљање путном мрежом над којом
им је поверен задатак да управљају.
Процедуре које су предвиђене Законом о путевима да се спроводе на мрежи
државних и локалних путева су:
•
Мапирање ризика,
•
Управљање „црним тачкама“,
•
Провера безбедности саобраћаја,
•
Независна оцена утицаја пута на саобраћајне незгоде са погинулим лицима.
Први алат који управљач пута примењује у оквиру управљања безбедношћу
саобраћаја на мрежи путева је Мапирање ризика (iRAP/EuroRAP - Risk Mapping/Star
Rating). Применом овог алата управљач пута добија податке о ризицима на мрежи
путева којом управља. Резултати алата Мапирање ризика су деонице високог ризика
на којима је потребно да се спроведе наредни алат, а то је Провера безбедности
саобраћаја на мрежи путева. На наредној слици приказан је пример
дигитализованих резултата алата Мапирање ризика који је спроведен на мрежи
државних путева у Републици Србији. Резултати алата су повезани са референтним
системом државних путева.

Слика 3. Мапирања ризика на државним путевима у Републици Србији

На следећој слици приказан је пример дигитализованих резултата и обједињене
примена више различитих алата као део управљања безбедношћу путне мреже.
Резултати алата могу бити ускладиштени у локалној бази података било које
општине или града у Србији (Error! Reference source not found.).
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Слика 4. Обједињена примена више различитих алата као део управљања безбедношћу
путне мреже (Network Safety Management)

Наредни алат у оквиру управљања безбедношћу саобраћаја на мрежи путева је
Провера безбедности саобраћаја. Проверу безбедности саобраћаја треба с једне
стране спроводити циљано на деловима мреже идентификоване применом алата
Мапирање ризика као делове мреже са великим степеном незгода или високим
ризиком, а са друге стране периодично као редовну проверу путне мреже.
Провера има циљ да се идентификују небезбедне карактеристике пута, које
доприносе настанку и последицама саобраћајних незгода, као и да се идентификују
мере за унапређење безбедности пута за конкретно уочен проблем приликом
спровођења Провере. Законом о путевима је предвиђено да се Провера безбедности
саобраћаја само на државним путевима I реда спроводи као редовна провера
безбедносних карактеристика пута и то најмање једном у периоду од 5 година, док
се на осталим јавним путевима спроводи циљано. Циљано спровођење Провере
безбедности саобраћаја је предвиђено да се спроводи на деловима мреже
идентификоване применом алата Мапирање ризика као делови мреже са великим
степеном незгода или високим ризиком.
У случају када се догоди саобраћајна незгода са погинулим лицима, тада
управљач пута који је надлежан за деоницу на којој се догодила незгода, спроводи
алат Независну оцену утицаја пута на саобраћајне незгоде са погинулим лицима.
Резултат алата је уочавање небезбедних карактеристика пута које су допринеле
настанку саобраћајне незгоде и/или последицама посматране саобраћајне незгоде,
као и предлог мера за унапређење безбедности.
Управљање „црним тачкама“ представља алат чија примена има за циљ
идентификацију посебно ризичних тачака на путној мрежи, односно тачака на
путној мрежи где се догодио велики број саобраћајних незгода, а у којима је
препознат допринос пута настанку саобраћајних незгода. Резултат алата су „црне
тачке“, односно, високо ризичне локације на мрежи путева.
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Управљање „црним тачкама“ подразумева и идентификацију и санацију оних
делова путне мреже на којима постоји већи ризик учешћа у саобраћајним незгодама
и повређивања. Након идентификације „црних тачака“ потребно је радити на
предлогу мера за њихову санацију.
Процес подразумева да се „црне тачке отклањају“, као и да се увек изнова
дефинишу и идентификују, пре свега у зависности од развоја унапређења
безбедности саобраћаја на путевима, односно, у зависности од унапређења
квалитета путне и саобраћајне мреже у целости.
Поред наведених алата, Законом о путевима је предвиђено да се на мрежи
државних путева спроводи:
• Ревизија безбедности саобраћаја и
• Процена утицаја пута на безбедност саобраћаја.
Процена утицаја пута на безбедност саобраћаја и Ревизија безбедности
саобраћаја и се спроводе у почетној фази животног века пута, односно када се пут
реконструише, односно када се гради нови пут. Заједно, Процена и Ревизија
омогућавају управљачу пута да безбедношћу пута управља још у процесу
планирања, пројектовања, пре пуштања у експлоатацију и на почетку експлоатације.
Поред наведених алата чија је примена предвиђена Законом о путевима, у
Републици Србији се примењује и алат Дубинска анализа саобраћајних незгода.
Применом методологије дубинских анализа на конкретну саобраћајну незгоду
детаљно се утврђује утицај пута, возила, човека и окружења на посматрану
саобраћајну незгоду.
Примењујући наведени сет процедура Управљачу пута може да управља
безбедношћу пута у току „целокупног животног циклуса пута“.
Препорука је да се успостави централна база података у којој ће се бележити
подаци везани за процедуре. Сваки управљач пута би требало да води базу података
у којој ће се бележити подаци који су од значаја за управљање путном мрежом.

Слика 5. Пример складиштења података који су део Управљања безбедношћу
саобраћаја на мрежи државних/локалних путева

На претходној слици приказан је пример складиштења података који
представљају део Управљања безбедношћу саобраћаја на мрежи путева. Требало би
да се омогући да се подаци који су ускладиштени у бази података представе на мапи
(визуелизација података), као и да постоји могућност приказа у виду табела,
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графикона, и приказа Извештаја (RSI, BSI, RSIA, Независне оцене утицај пута на
саобраћајне незгоде са погинулим лицима, Дубинских анализа саобраћајних
незгода).
За квалитетно управљање безбедношћу саобраћаја на мрежи путева, неопходно
је да подаци о спроведеним процедурама буду дигитализовани.
Резултате спроведених процедура је потребно сместити у базу података, и
међусобно повезати, како би се омогућило да управљачи путева располажу свим
информација који су потребни за ефикасно управљање безбедношћу саобраћаја на
мрежи путева.
База података са дигитализованим подацима спроведених процедура би
омогућила Управљачу пута да у сваком тренутку располаже подацима о постојећем
стању безбедности путне мреже. На основу тога би управљач пута могао да планира
програм рада, да покреће и реализује процедуре према редоследу и према указаној
потреби на основу постојећег стања, да покреће примену мера за унапређење
безбедности путне мреже према приоритету, као и да прати имплементацију мера.
5.

ЗАКЉУЧАК

Управљање безбедношћу путне мреже у изворном значењу треба да омогући
управљачу пута (на државном или локалном нивоу) поједностављење примене
законом прописаних алата у области безбедности саобраћаја: мапирање ризика,
рангирање деоница, управљање „црним тачкама“, провера безбедности саобраћаја,
складиштење резултата провере, ревизије, независних оцена доприноса пута
настанку саобраћајне незгоде са погинулим лицима, итд. (Закон о путевима, „Сл.
гласник РС“, бр. 41/2018 и 95/2018 – др. закон).
Управљање безбедношћу саобраћаја према предложеном моделу би омогућило
да се сам процес управљања и процес доношења одлука подигне на виши ниво.
Начин на који је описана обједињена примена алата који се користи за управљање
безбедношћу путне мреже треба да обезбеди да све (или барем већина) законске
обавезе управљача пута, буду покренуте правовремено са једног места, реализација
примене алата буде испраћена, а резултати лако доступни, што свакако олакшава
управљање (Mенаџмент – Network Safety Management).
Управљач пута би располагао са подацима о безбедности путне мреже, о томе
где би било најефикасније да се примене мере, а било би омогућено и да се прати
улагање у путну мрежу, као и ефикасност мера које се спроведу. На овај начин
омогућило би се системско управљање путном мрежом.
За почетак квалитетног управљања безбедношћу саобраћаја на мрежи путева
потребна је база података која садржи дигитализовану мрежу путева и податке о
саобраћајним незгодама. Ова два сета података треба посматрати као основу. Сви
остали подаци попут: категоризације путева (ознаке путева, чворове, деонице итд.),
катастар саобраћајне сигнализације, позиције зона школа, подручја која су у
насељу/ван насеља, квалитет осветљења, аутоматизација примене алата за
управљање безбедношћу путевима итд. су надоградња коју је много једноставније
применити уколико постоји основа.
Предложеним моделом је предвиђено управљање путном мрежом од процеса
планирања, пројектовања, па све до изградње и експлоатације. Све у свему, уколико
би се горе описане процедуре спроводиле на начин на који је описано, управљачу
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путу би било омогућено да захваљујући дигитализованим подацима који су
смештени на једном месту:
•
планира програм рада,
•
примењује алате који су дефинисани Законом о путевима,
•
покреће и реализује процедуре,
•
покреће примену мера за унапређење безбедности,
•
прати имплементацију мера,
•
прати ефекте примењених мера,
•
извештава о стању путне мреже,
•
управља путном имовином,
•
спроводи остале активности на основу података које су у надлежности
управљача пута.
6.
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