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Резиме: Израдом прве Стратегије безбедности саобраћаја на територији града Ниша
иницирано је успостављање системског управљања безбедношћу саобраћаја. Овај рад
приказује преглед најважнијих елемената стратегије и њихов значај за успостављање система
управљања безбедношћу саобраћаја. Самим процесом израде стратегије и пратећег акционог
плана подигнута је свест политичке и стручне јавности о обавезама у погледу унапређења
безбедности саобраћаја. Рад описује промене у сагледавању проблема и планирању активност
савета безбедности саобраћаја, пре и након доношења стратегије и акционог плана.
Кључне речи: стратегија, системске мере, циљеви, локална самоуправа, управљање
Abstract: The creation of the first traffic safety strategy on the territory of the city of Nis initiated
the establishment of a systemic traffic safety management. This paper presents an overview of the
most important elements of the strategy and their importance for establishing a traffic safety
management system. By the process of drafting the strategy and the accompanying action plan, the
awareness of the political and professional public about the obligations regarding the improvement
of traffic safety has been raised. The paper describes changes in problem-solving and planning of
traffic safety activity activities, both before and after the adoption of the strategy and action plan.

Дарко Петровић, дипл. инж. саобраћаја, директор Сектора за усавршавање и сертификацију, АМСС –
Центар за моторна возила, Кнегиње Зорке 58, Београд, Република Србија, darko.petrovic@amss-cmv.co.rs
2 Игор Војиновић, дипл. екон. – мастер, члан градског већа Града Ниша, Кабинет градоначелника, улица
7. јули 2, Ниш, Србија, igor.vojinovic@gu.ni.rs
3
Игор Трајковић, дипл. инж саобр., Шеф одсека градске управе Града Ниша, Секретаријат за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај, улица Николе Пашића 24, Ниш, Србија, igor.trajkovic@gu.ni.rs
4
Филип Филиповић, маст. инж. саобраћаја, Саобраћајни факултет, Војводе Степе 305, Београд, Србија,
f.filipovic@sf.bg.ac.rs
1

31

Дарко Петровић, Игор Војиновић, Игор Трајковић, Филип Филиповић
ЗНАЧАЈ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ЗА УСПОСТАВЉЕЊЕ СИСТЕМА
УПРАВЉАЊА - АНАЛИЗА ПРИМЕРА ГРАД НИШ

Keywords: strategy, improvement, system measures, goals, local self-government, management

1.

УВОД

Савремен саобраћај иницирао је појаву „системског приступа“5 (Safe System
Approach) безбедности саобраћаја чиме је учињен значајан заокрет у односу на
досадашње „традиционалне“ приступе безбедности саобраћаја. Применом системског
приступа фокус деловања измештен је са саобраћајних незгода на погинуле и
повређене, док је концепт управљања заснован на принципу да ниједан људски живот
не треба да буде угрожен потребама за путовањем, односно да не постоји
прихватљиви број погинулих или тешко повређених у саобраћају. Системски приступ
безбедности саобраћаја подржава дефинисање циљева безбедности саобраћаја који
подразумевају да се у блиској будућности потпуно елиминишу смртна страдања и
тешке повреде учесника у саобраћају. Концепт управљања безбедношћу саобраћаја у
Републици Србији заснован је на деловању кључних институција безбедности
саобраћаја у складу са националном „Стратегијом безбедности саобраћаја на
путевима Републике Србије за период од 2015. до 2020. године“. Национална
Стратегија је препознала локалне самоуправе као чиниоце безбедности саобраћаја
који својим деловањем треба да унапреде безбедност у саобраћаја на својој
територији, што би допринело унапређењу безбедности саобраћаја на националном
нивоу. Локалним самоуправама је дефинисана обавеза да усвајају локалне стратегије
безбедности саобраћаја, као иницијалног корака у успостављању „системског
приступа“.
Најчешће, досадашње активности у раду локалних самоуправа у области
безбедности саобраћаја заснивале су се на краткорочним плановима и проценама
хитних мера, док је планско, дугорочно деловање са јасним циљевима изостајало.
Ефекти оваквог деловања су импулсивни, краткорочни без јасног усмерења на
приоритетне проблеме. Кадровске промене у институцијама безбедности саобраћаја
доприносиле су честим радикалним променама приступа и деловања не поједине
проблеме, чиме се значајно умањивао или потпуно неутралисао ефекат реализованих
мера. Стратешки приступ са јасно дефинисаним циљевима у раду је концепт који у
Републици Србији није традиционалан и није устаљен модел рада државних
институција. У области безбедности саобраћаја усвајање стратегије није само
формалан корак ни обавеза, већ представља и јасну опредељеност да се радикално
промени приступ и целокупан рад институција безбедности саобраћаја, да се
координисаним радом мере усмере на остваривање дефинисаних циљева. Израда
стратегије је процес који треба да буде подршка институцијама да успоставе
системско деловање и унапреде координацију рада.
Град Ниш је током 2016. године отпочео израду Стратегије безбедности саобраћаја
на путевима, за период од 2017. до 2021. године. Израда Стратегије је покренута од
стране Савета за безбедност саобраћаја Града Ниша као прва у низу системских
управљачких мера.
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2.

КОНЦЕПТ ПРОЈЕКТА СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

Пројекат „Израда Стратегије безбедности саобраћаја на територији града Ниша,
за период од 2017. до 2021. године, са предлогом Акционог плана за спровођење
Стратегије“ реализован је у период од октобра 2017. до јуна 2018 године. Пројектом
су дефинисане три фазе израде:
• израда анализе стања безбедности саобраћаја,
• припрема текста Стратегије безбедности саобраћаја и предлога
Акционог плана за спровођење Стратегије и
• снимање и оцењивање безбедносних карактеристика дела путне мреже
са припадајућом саобраћајном сигнализацијом и опремом пута.
Стратегија безбедности саобраћаја Града Ниша успостављена је као кровни
документ безбедности саобраћаја којим су препознате основне области, правци
деловања и смернице за ефикасан рад на унапређењу безбедности саобраћаја.
Пројекат израде Стратегије је кроз ова три сегмента пружио могућност да се на
основу детаљне анализе стања безбедности саобраћаја препознају кључне смернице
деловања, дефинишу конкретне управљачке мере и препознају кључни недостаци
на мрежи саобраћајница Града Ниша.
Савет за безбедност саобраћаја Града Ниша је пројектним задатком за израду
стратегије захтевао успостављање система безбедности саобраћаја који ће у
најкраћем могућем року значајно унапредити безбедност у саобраћају на територији
Града. Препознати су кључни елементи за ефикасно системско деловање, примена
савремених алата и ангажовање експерата из области безбедности саобраћаја, што
треба да осигура ефикасност предузетих мера и активности, као и константно
опадање броја и тежина последица страдања у саобраћају.
3.

АНАЛИЗА СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

Стратешки документи, као основни управљачки документи морају да се темеље
на детаљном познавању стања безбедности саобраћаја. Иницијални корак у изради
Стратегије је спровођење анализе стања која је за Град Ниш подразумевала анализу:
• броја и структуре саобраћајних незгода уз тежину последица за период од 2011.
до 2016. године, заступљеност појединих врста возила у незгодама (аутобуса,
теретних возила, трактора и сл.), временске дистрибуције незгода, типа
саобраћајних незгода, фактора доприноса настанку незгода, карактеристичних
локација, просторну расподелу незгода и др.;
• броја и тежине последица настрадалих у незгодама, безбедности деце у
саобраћају (до 14 година старости), безбедности старијих учесника у
саобраћају (преко 65 година старости), заступљености појединих категорија
настрадалих у саобраћајним незгодама (пешаци, путници, возачи, бициклисти,
мотоциклисти и сл.), старосне и полне структуре настрадалих и сл.;
• ставова учесника у саобраћају о ризицима у саобраћају, анкетирање учесника
у саобраћају према међународној методологији анализе ставова;
• понашања учесника у саобраћају - индикатора перформанси безбедности
саобраћаја и то: употребу сигурносних појасева (возач, сувозач, позади),
употребу дечијих заштитних система (у две старосне категорије од 0 до 3
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године и од 4 до 12 година), брзину кретања (обухвата: просечну брзину, 85 %
брзине и проценат прекорачења брзине) и употребу заштитних кацига на
мопедима и мотоциклима (возач и путник).
У свим сегментима анализе извршена је упоредна анализа података за Републику
Србију и Град (Полицијску управу) Ниш. Циљ упоредне анализе је да укаже на
разлике у појединим показатељима безбедности саобраћаја између националног и
локалног нивоа. Специфичности које су последица локалних фактора безбедности
саобраћаја, ризика, ставова и понашања учесника у саобраћају су управо оно што
треба да кључно за одабир ефектних мера безбедности саобраћаја.

Слика 1. Положај града Ниша, на основу вредности саобраћајног ризика, у односу на
остале општине у Републици Србији, 2016. година

Како би се извршило поређење безбедности саобраћаја извршена је упоредна
анализа ризика у саобраћају (јавног и саобраћајног ризика) за Град Ниш и остале
локалне самоуправе у Републици Србији.
На основу вредности саобраћајног ризика, Град Ниш се сврстава у групу
општина са нижом вредношћу саобраћајног ризика (375 пондерисаног броја
настрадалих на 10.000 регистрованих моторних возила). Поређењем на основу
јавног ризика страдања у саобраћају утврђено је да се Град Ниш налази испод
просека вредности јавног ризика свих локалних самоуправа Републике Србије
(посебно су означене општине истог округа).

Слика 2. Број погинулих, тешко повређених и лако повређених лица у СН

На територији Града Ниша у периоду од 2001-2016. године догодило се 24.098
саобраћајних незгода које је евидентирала саобраћајна полиција. Од овог броја 6.951
саобраћајних незгода је са настрадалим лицима, док је 17.147 саобраћајних незгода
са материјалном штетом. У овим незгодама погинуло је 299 лица, тешке телесне
повреде је задобило 1.628 лица, а лаке телесне повреде је задобило 7.382 лица.
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Слика 3. Старосна структура погинулих, лако и тешко повређених СН

Анализом старосне структуре настрадалих на територији Града Ниша утврђено
је да број погинулих лица старосне категорије 65+ чини 26% укупног броја
погинулих на територији Републике Србије, што је значајано мањи удео него у
Нишу, где је тај удео 43%.
Подаци недвосмислено упућују на то да је старосна категорија 65+ изложена
значајно већим ризицима од страдања у саобраћају на територији Ниша, него у
остатку Србије. Највећи број старијих лица је погинуо у својству пешака 76,3%),
док је 13,2% погинуло у својству возача и 10,5% у својству путника.
Такође може се уочити да је значајно нижи удео младих у најтежим
последицама, 8% у категорији од 15 до 24 године, што је значајно мање него на
нивоу Републике, где је тај удео 14% у укупном броју погинулих.
У периоду од 2011. до 2016. године у саобраћајним незгодама на територији
Града Ниша настрадало је 261 дете, од чега је 2 деце погинуло, 32 је задобило тешке
телесне повреде. Деца узраста до 14 година чине 2% од укупног броја погинулих
лица у саобраћајним незгодама на територији Града Ниша, што је идентично
републичком нивоу. Деца су најугроженија у својству путника, настрадало је 44%
од све настрадале деце, у својству пешака 46% док је 10% од све настрадале деце
настрадало је у својству возача (возач бицикла, мопеда).

Слика 4. Проценат погинулих и тешко повређених пешака у укупном броју погинулих и
тешко повређених, за град Ниш и за Србију

У периоду од 2011. до 2016. године у саобраћајним незгодама на територији Града
Ниша настрадало је 909 пешака, од чега је 45 погинуло, 190 задобило тешке, а 674 лаке
телесне повреде. Ризик којима су пешаци изложени у саобраћају на територији Града
Ниша, значајно је већи него што је на нивоу Републике Србије. Истиче се већа
заступљеност пешака у укупном броју погинулих лица, на територији Ниша 51,1%, у
односу на Републички ниво где је удео погинулих пешака 24,8% у укупном броју
погинулих. Вид саобраћајних незгода „обарање или гажење пешака“ најзаступљенији
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је код саобраћајних незгода са настрадалим лицима 32%, као и код погинулих лица
26%, при чему овај узрок има растући тренд у периоду од 2011. до 2015. године.
У периоду од 2011. до 2017. године на територији ПУ Ниш догодило се 5
саобраћајних незгода са настрадалим лицима у којима је учествовало железничко
возило, од чега су две незгоде са погинулим лицима (2013. и 2016. године) и 3 незгоде
са повређеним лицима. За категорије рањивих учесника у саобраћају извршена је
посебна анализа саобраћајних незгода и настрадалих лица и то за: децу (до 14 година
старости), пешаке, бициклисте, мотоциклисте, младе учеснике у саобраћају (од 15 до 29
година старости) и старије учеснике у саобраћају (преко 65 година старости). За сваку
од ових категорија дефинисане су смернице за унапређење безбедности саобраћаја
применом системских мера.
Анализа индикатора перформанси извршена је на основу пројеката истраживања
индикатора понашања учесника у саобраћају на националном нивоу, као и на нивоу
полицијских управа у Републици Србији који је реализовала Агенција за безбедност
саобраћаја је у 2017. години.
Вредности индикатора безбедности саобраћаја за ПУ Ниш указују да се већина
индикатора налази у најлошијим класама и да постоји пуно простора за унапређење
понашања учесника у саобраћају на територији ПУ Ниш. При анализи индикатора,
треба узети у обзир да се индикатори односе на целокупну ПУ Ниш, а да је извесно
да постоји разлика у понашању учесника у саобраћају у централној градској зони и
учесника у саобраћају на мањим општинама ове полицијске управе.
4.

СТРАТЕГИЈА И АКЦИОНИ ПЛАН БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

Документ стратегије безбедности саобраћаја узео је у обзир структуру и основна
поглавља Националне Стратегије и истовремено уважио специфичности територије
и резултата анализе безбедности саобраћаја за Град Ниш. Документ стратегије се
састоји из целина које чине:
• увод, основни подаци о граду (положај, историјат, повезаност и
становништво), презентовани су општи подаци од значаја за саобраћај на
територији града, а који посредно утичу на обим и структуру саобраћаја;
• основни подаци о безбедности саобраћаја у односу на друге локалне
самоуправе (подаци о ризицима), представљен је ниво ризика за Град Ниш у
односу на друге локалне самоуправе;
• подаци о путној инфраструктури на територији Града Ниша (дужини путне
мреже државних и локалних путева) представљени најзначајнији путни правци
државних путева и њихова дужина, као и подаци о локалној путној мрежи;
• подаци о возилима регистрованим на територији Града Ниша (број возила
према структури),
• институционални оквир безбедности саобраћаја Града Ниша (носиоци система
безбедности саобраћаја) препознате су најзначајније институције безбедности
саобраћаја на националном нивоу, а које су од значаја за рад локалних
институција безбедности саобраћаја;
• правни и стратешки оквир безбедности саобраћаја на територији Града Ниша
(национална и локална законска регулатива), представљени су национални
закони као и локални документи и одлуке од значаја за безбедност саобраћаја,
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•

•
•

•
•

•

•
•

•
•
•

представљени су стратешки документи који су препознали елементе везане за
саобраћај;
финансијски оквир безбедности саобраћаја (расположиви извори финансирања
безбедности саобраћаја и трошкови саобраћајних незгода), представљени су
извори финансирања, законска основа за финансирање безбедности саобраћаја
као и расположиви финансијски капацитети за активности безбедности
саобраћаја током периода Стратегије;
активности након саобраћајне незгоде – стање одзива хитних служби након
саобраћајне незгоде, представљени су институционални капацитети и стање у
хитним службама које реагују у случају саобраћајне незгоде;
ставови учесника о ризицима у саобраћају (према безбедности у саобраћају,
према брзини, према употреби мобилног телефона током вожње, према вожњи
под утицајем алкохола и психоактивних супстанци, према системима заштите
путника у возилима, и рањивих категорија), на основу анкетног истраживања
учесника у саобраћају представљени су најзначајнији резултати истраживања;
индикатори безбедности саобраћаја, представљени су резултати реализованог
истраживања индикатора перформанси за ПУ Ниш;
анализа безбедности саобраћаја - најзначајније чињенице из анализе
саобраћајних незгода и настрадалих у саобраћају, представљена је безбедност
рањивих и ризичних категорија учесника у саобраћаја, за сваку категорију
дефинисане су смернице за реализацију системских мера унапређења
безбедности саобраћаја;
жељено стање (амбиција, мисија, визија и циљеви), у складу са резултатима
анализе стања, а на основу националних циљева препознати су ови елементи.
Дефинисани су квалитативни циљеви у погледу броја незгода и настрадалих,
као и у погледу индикатора безбедности саобраћаја. Кратко је представљено
жењено стање кроз презентовање података о спреченим страдањима у
саобраћају, као и финансијске уштеде које се могу достићи остваривањем
дефинисаних циљева.
кључне области рада (према стубовима безбедности саобраћаја), на основу
анализе стања безбедности саобраћаја препознати су најзначајније активности
које је потребно реализовати, за сваки стуб безбедности саобраћаја;
кључни изазови безбедности саобраћаја (према стубовима безбедности
саобраћаја), на основу анализе институционих капацитета и стања безбедности
саобраћаја препознати су најзначајнији циљеви за сваки стуб безбедности
саобраћаја;
носиоци активности безбедности саобраћаја на територији Града Ниша,
дефинисане су најзначајније институције безбедности саобраћаја на локалном
нивоу и дефинисане кључне активности у систему безбедности саобраћаја;
праћење, извештавање и стално унапређивање, презентоване су смернице и
улога појединих институција приликом праћења и усмеравања системских
мера безбедности саобраћаја;
промовисање Стратегије и Акционог плана безбедности саобраћаја за Град
Ниш, дефинисан је модел промовисања активности безбедности саобраћаја и
рада Савета за безбедност саобраћаја Града Ниша, као носеће институције
система безбедности саобраћаја;
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Слика 5. Лого Стратегије безбедности саобраћаја за Град Ниш

При дефинисању циљева Стратегије безбедности саобраћаја апсолутно су
препознате све категорије рањивих учесника у саобраћају, уз јасно афирмативно
дефинисање циљева, а у складу са приступом сигурног система, који се инсистира да је
страдање у саобраћају неприхватљиво. У контексту овог приступа циљеви су
кориговани тако да не садрже „преполовити број…“ што подразумева планирање
одређеног страдања, а увођење модела „смањити бар за пола број..“
Системско деловање у области безбедности саобраћаја није могуће без
одговарајућих финансијских средстава, која треба да буду планирана и унапред позната.
Од оснивања Савета за безбедност саобраћаја Града Ниша, 2009 . године, закључно са
2017. годином, буџет од наплаћених новчаних казни има сталну тенденцију пораста.
Имајући у виду те тенденције, као и висину досадашњег годишњег буџета, процењено
је да би од наплаћених казни, просечан буџет безбедности саобраћаја током 4 године
могао бити око 45.500.000,00 динара по години, односно око 182.000.000,00 динара за
укупан четворогодишњи период од 2018. год до 2021. године. Приступ да мере
безбедности саобраћаја нису трошак, већ инвестиција поткрепљује и чињеница да су
укупни трошкови последица саобраћајних незгода на територији града Ниша у током
пет година, од 2013. до 2017. године износе 45.579.087 €. Како би се прорачунао трошак
саобраћајних незгода које су се догодиле на територији града Ниша, примењен је исти
модел који је коришћен при изради Националне Стратегије.
Достизањем циљева Стратегије до 2021. године, уколико би град Ниш успео да
оствари дефинисане циљеве, било би спашено 25 људских живота. Уколико би се
пратио прогнозирани опадајући тренд у броју смањења погинулих, лако и тешко
повређених лица, за сваку наредну годину, до 2021. године, била би остварена уштеда
од око 16.500.000 €.
Стратегијом безбедности саобраћаја дефинисан је лого Стратегије и постављен
концепт према којем све мере и активности које произилазе из ове стратегије носе тај
лого као модел идентификације и препознавања системског деловања.
5.

АКЦИОНИ ПЛАН БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

Стратегијом безбедности саобраћаја на путевима Града Ниша за период од 2017.
до 2021. године дефинисана је обавеза Града да усвоји Акциони план за спровођење
Стратегије безбедности саобраћаја. Акциони план детаљно разложе мере према
циљевима дефинисаних Стратегијом и пружа јасне смернице за њено спровођење.
Акциони план садржи конкретне мере и активности при чему је свака од њих
описана кроз, носиоце активности, период реализације, индикаторе успешности
реализације, извори финансирања и оквирну процену трошкова за сваку
појединачну ставку. Свака мера и активност су описане и повезане са претходним
мерама и активностима, које су предвиђене као предуслов за реализацију, чиме је
јасно постављена смерница о хронологији реализације мера и активности чиме је
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осигуран максимални ефекат ових мера. Акционим планом су обухваћена
финансијска средства која су обезбеђена на основу прихода он наплаћених
новчаних казни за саобраћајне прекршаје.
Стратегија и пратећи Акциони план инсистирају на заједничком раду свих
Градских институција, локалне заједнице, привредног сектора, образовног сектора,
средстава информисања и других како би се осигурало ефикасно успостављање и
унапређивање система управљања безбедношћу саобраћаја.
6.

СНИМАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ БЕЗБЕДНОСНИХ КРАКТЕРИСТИКА
ДЕЛА ПУТНЕ МРЕЖЕ СА ПРИПАДАЈУЋОМ САОБРАЋАЈНОМ
СИГНАЛИЗАЦИЈОМ И ОПРЕМОМ ПУТА

Последња фаза израде Стратегије безбедности саобраћаја је и оцењивање
безбедносних карактеристика путне мреже на територији Града Ниша. У складу са
Пројектом, извршено је снимање 80 km пута и анализа осветљења на 5 локација.
Деонице које су обухваћене снимањем, као и локације за анализу осветљења
предложене су од стране Стручног тима који је реализовао пројекат, а одобрене од
стране представника Града Ниша. За потребе овог Пројекта извршено је:
• оцењивање безбедносних карактеристика пута и мапирање ризика у
складу са iRAP методологијом у граду Нишу и
• анализа параметара видљивости у урбаној зони града Ниша.
На основу реализованих снимања припремљен је и извештај, односно анализа.
Формирани извештаји имају циљ да укажу на најризичније деонице на територији
Града Ниша, односно на појединости на најопаснијим деловима тих деоница.
Такође, извештај пружа основу за унапређење осветљења на локацијама које су
обухваћене снимањем осветљења. Формирани извештаји представљају полазну
основу за реализацију даљих активности на унапређењу безбедности пута и путне
инфраструктуре на териториј Града Ниша.

Слика 6. Детаљи из оцењивања безбедносних карактеристика пута, мапирање ризика
и идентификацију најризичнијих тачака на мрежи

Након извршеног снимања специјализованим возилом, реализован је процес
провере безбедносних карактеристика пута, што је учињено кодирањем и
оцењивањем снимљених атрибута (елемената) пута. Кодирање представља процес
идентификације елемената пута који су важни за проверу безбедности саобраћаја и
дефинисање коначне оцене безбедносних карактеристика снимљених деоница пута.
Оцена се добија за сваких 100 m снимљеног пута, односно може бити промењена
након овог интервала. Примењен је међународни iRAP програм за проверу и оцену
безбедносних карактеристика пута који анализира више од 35 елемената (атрибута)
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пута, на основу којих се након издвајања (кодирања) података од стране
проверивача, софтверском анализом применом специјализованог VIDA софтвера
добија коначна оцена у виду броја звездица (од 1 до 5).
7.

ЗАКЉУЧАК

Стратегија безбедности је документ чија се важност огледа не само у садржају и
форми, већ и у самом процесу доношења и израде. Израда Стратегије безбедности
саобраћаја за Град Ниш подразумевала је низ састанака и радионица на којима су
учествовали представници институција безбедности саобраћаја које су носиоци
система на локалу, као и политички званичници и медији, чиме је поред стручне
јавности ова стратегија добила и подршку од шире и политичке јавности. Стратегија
за безбедност саобраћаја, заједно са акционим планом усвојена је на скупштини
града, чиме је постала и званични документ градске Владе. Усвајањем Стратегије
Град Ниш је поставио јасне смернице у процесу унапређења безбедности
саобраћаја, али истовремено поставио значајан изазов за све стручне и политичке
институције које својим радом треба да остваре усвојене планове и досегну циљеве
дефинисане овом Стратегијом.
8.
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