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Резиме: Најефикасније и најjефтиније мере за унапређење безбедности пута су мере које се
примене пре него што се пут изгради, односно још у фази планирања и пројектовања. С
обзиром на то, најпре у директиви Европске комисије 2008/96/EC, а затим и у Републици
Србији у закону који уређује ову област, препознат је савремени алат који има за циљ да се
аспект безбедности саобраћаја разматра и у процесу планирања и пројектовања, а не само на
постојећој путној мрежи. Наиме, у Закону о путевима препознат је алат Процена утицаја пута
на безбедност саобраћаја на мрежи путева, који је у наведеном документу дефинисан као
стратешка компаративна анализа утицаја варијанти новог или реконструисаног пута на
безбедност саобраћаја на мрежи путева. Многе државе су започеле примену наведеног алата,
а у овом раду је приказан основни предлог методолошког решења за спровођење алата
Процена утицаја пута на безбедност саобраћаја на мрежи путева у Републици Србији.
Кључне речи: RSIA, процена, савремени алат, управљање безбедношћу путева,
методологија
Abstract: The most effective and cheapest measures to improve road safety are measures that are
applied before the road is built, that is, in the planning and design phase. Regarding that, first of all
in the Directive 2008/96/EC of the European Parliament and of the Council, and then in the Republic
of Serbia in the law regulating this area, has been recognized a modern tool aimed at considering
the aspect of road safety in the planning and design phase, and not just on the existing road network.
Namely, the Law on Roads has recognized the Road Safety Impact Assessment, which is defined in
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this document as a strategic comparative analysis of the impact of a new road or a substantial
modification to the existing network on the safety performance of the road network. Many countries
have started the application of this tool, and in this paper was presented the basic proposal for a
methodological solution for the implementation of the tool Road Safety Impact Assessment on the
road network in the Republic of Serbia.
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1.

УВОД

Процена утицаја новог или реконструисаног пута на безбедност саобраћаја на
мрежи путева (у даљем тексту RSIA) као алат за унапређење нивоа безбедности
саобраћаја, са аспекта животног циклуса пута предвиђен је да се реализује у
почетној фази, и има за циљ да осигура висок ниво безбедности саобраћаја, од саме
идеје тј. од почетка планирања и пројектовања нове саобраћајнице.
Процедура Процена утицаја новог или реконструисаног пута на безбедност
саобраћаја на мрежи путева обезбеђује да се при избору варијанти пројекта новог
пута или при реконструкцији пута експлицитно разматра утицај на безбедност
саобраћаја. Препорука је да се процедура спроводи као саставни део процеса
планирања и пројектовања, и то да буде укључена при изради пројектне
документације, као саставни део, али да се припрема у оквиру посебног извештаја.
RSIA као алат је потребно поред осталих критеријума, користити као помоћ при
процесу одабира главних инфраструктурних пројеката, вредновању приоритета итд.
Процедура RSIA подразумева да се истражује утицај на безбедност сваке
варијанте која се разматра, укључујући и варијанте „Не радити ништа“ и „Урадити
минимум“. Наиме, процедура RSIA узима у обзир безбедносне последице, не
чињења ничега, као и различитих алтернатива. RSIA треба да обезбеди све
релевантне информације неопходне за упоређивање варијанти и избор решења,
укључујући упоредну анализу утицаја на безбедност за сваку посматрану варијанту,
као и оцену користи и недостатака сваке варијанте на безбедност саобраћаја.
Примена RSIA има за циљ издвајање управо оне варијанте која има најбоље
перформансе у погледу безбедности саобраћаја.
Наиме, процедура Процена утицаја новог или реконструисаног пута на
безбедност саобраћаја на мрежи путева подразумева да се упореде сва алтернативна
решења, са аспекта утицаја ових алтернативних решења на ниво безбедности
саобраћаја на путној мрежи. Анализа која се спроводи у оквиру RSIA је усмерена на
утврђивање разлике потенцијалних утицаја између више могућих решења
конструкција појединог дела мреже и одабир оног решења које представља
најповољније решење са аспекта безбедности саобраћаја (Tollazzi et al, 2012).
Важно је имати у виду да проактивне радње, какве су садржане у RSIA, иако су
део превентивних мера, не треба да буду само једноставна провера усаглашености
пројекта са стандардима. Наиме, проверу усаглашености са прописима и
стандардима пројектовања врше техничке контроле, разне врсте надзора, комисије
за планове, ревизионе комисије, итд., док RSIA реализује тим који посебним
приступом кроз „диоптрију“ безбедности саобраћаја проверава усаглашеност са
приступом креирања „Безбедног система“ (енг. Safe System Approach) у најранијим
фаза планирања и пројектовања нових путева и саобраћајница.
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2.

МЕТОДОЛОГИЈА
ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА
НОВОГ
ИЛИ
РЕКОНСТРУИСАНОГ ПУТА НА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА
МРЕЖИ ПУТЕВА

Када је реч о дефинисању методологије за примену алата RSIA, генерално се
може издвојити десет сегмената, односно активности (Error! Reference source not
found.).

Слика 1. Методолошки концепт за примену алата RSIA

Као што се може видети са претходне слике процедура RSIA подразумева скуп
активности које је потребно спровести.
На самом почетку предвиђено да се анализирају и дефинишу циљеви пројекта за
који се спроводи процедура RSIA. Неки од циљева могу бити: повећање капацитета,
уклањања саобраћаја из насељеног места, елиминисање лоше пружање трасе,
повећање нивоа услуге, повећање безбедности саобраћаја, повећање безбедности
појединих угрожених група учесника у саобраћају, итд. Дакле, неопходно је да се
на самом почетку детаљно упозна са пројектом, и издвоје главни циљеви, односно,
разлози зашто се гради нови пут, односно спроводи реконструкција.
Наредни корак у предложеној методологији је да се дефинише заједничко
подручје које је обухваћено алтернативама. Дефинисано подручје утицаја мора бити
исто за све варијанте.
Под дефинисањем подручја подразумева се дефинисање географских граница
целог подручја путне мреже где би предложене варијанте могле имати утицај на
избор руте и обрасце кретања, односно, дефинисање путева и улица које су под
утицајем предложених алтернатива. Подручје треба да обухвата како подручје
новог, односно, реконструисаног пута, тако и државне и локалне путеве и улице које
су под утицајем било које предложене варијанте.
Корак који следи је анализа постојећих проблема безбедности саобраћаја на
„третираном“, односно пројектом „захваћеном“ подручју кроз које ће проћи
алтернативна решења, и подразумева анализу саобраћајних незгода. Приликом
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анализе безбедности саобраћаја на третираном подручју кључно је спровести
анализу:
• броја и структуре саобраћајних незгода (SNpog, SNttp и SNltp).
Анализу је потребно спровести за сваки саобраћајни чвор и деоницу за коју је
процењено да је под утицајем пројекта. Методологијом је предвиђено да је податке
потребно узимати за период од претходне три године, јер се претпоставља да је у
том периоду најмања вероватноћа да је дошло до значајнијих промена, које би
утицале на ове податке.
При спровођењу RSIA поред општих циљева, који могу бити и у вези са
безбедношћу саобраћаја, потребно је посебно дефинисати и циљеве безбедности
саобраћаја који се односе на пројекат. Циљеви се могу указати на основу анализе
постојећих проблема безбедности саобраћаја. Наиме, приликом анализе могу се
уочити да су угрожене одређене групе учесника у саобраћају, или неки други
проблеми из безбедности саобраћаја за посматрано подручје. Поред тога, циљеви
могу бити дефинисани и од стране клијента, и у том случају, морају бити
достављени тиму за спровођење RSIA. Дефинисање циљева није неопходно, али је
битно да уколико постоје, да се дефинишу на самом почетку процеса спровођења
RSIA, како би се приликом анализе сваке варијанте посебна пажња усмерила на то
да ли су у предложеним варијантама ти циљеви испуњени.
Наредни корак је дефинисање и анализа опција – варијанти решења и
алтернатива. Под тим се подразумева опис и прикупљање неопходних података за
сваку предложену варијанту пројекта, укључујући варијанте „Не радити ништа“ и
„Урадити минимум“.
Под дефинисањем и анализом варијанти подразумева се да се најпре за сваку
варијанту располаже са следећим подацима:
• Дужином саобраћајних деоница, и категоријом пута којој припадају,
• Постојећим вредностима ПГДС-а (за претходне 3 године) и
прогнозираним саобраћајним оптерећењем за планску годину.
Након тога, потребно је да се израчуна:
• Постојећи саобраћајни рад и прогнозирани саобраћајни рад,
• Индивидуални ризик на основу постојеће ситуације.
Такође, у овом кораку је потребно сваку варијанту детаљно анализирати како би
се утврдили сви утицаји на безбедност саобраћаја.
Потребно је у свакој варијанти вредновати и поједине елементе пута, с обзиром
да свака мера може имати утицај на број и последице саобраћајних незгода. Нпр.
уколико је у некој варијанти предвиђена изградња пешачких и бициклистичких
стаза које су одвојене од коловоза, то би посебно требало узети у обзир, с обзиром
да наведена мера доприноси повећању безбедности саобраћаја. Приликом анализе
сваке варијанте потребно је да се анализирају и плански документи. Наиме, нпр. у
тренутку изградње обилазнице простор може бити неизграђен, али могуће да је ту
планирана индустријска зона, што за последицу има повећано учешће теретних
возила, а што би требало узети у обзир приликом процене ризика.
Након овог корака, спроводи се анализа утицаја на безбедност саобраћаја сваке
предложене варијанте, укључујући и варијанте „Не радити ништа“ и „Урадити
минимум“. То подразумева да се изврши прогноза саобраћајних незгода за сваку
варијанту. Прогноза се спроводи математичким моделом, који је дат у наставку.
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Рангирање варијанти се спроводи на основу укупних трошкова саобраћајних
незгода који се израчунају за сваку варијанту посебно. Трошкови прогнозираних
саобраћајних незгода посматране варијанте се добијају када се прогнозирани број
саобраћајних незгода са настрадалим лицима помножи са одговарајућим
трошковима појединачних саобраћајних незгода.
Следећи корак у методологији је припрема извештаја о RSIA, који поред
претходно наведених података треба да садржи још и податке о пројекту, чланове
тима, коришћене податке и документацију, закључке и препоруке.
Предаја извештаја клијенту се најчешће врши на или непосредно након завршног
састанка, на коме се по потреби додатно образлажу поједини сегменти извештаја.
Клијент би требало да по разматрању извештаја, пружи евентуалне коментаре и
упути га даље на поступање планерским и пројектним организацијама, у смислу
информисања о детерминисаној алтернативи односно даљег одлучивања и наставка
процеса пројектовања пута.
Под накнадним активностима након предаје извештаја подразумева се да сви
субјекти који учествују у изради RSIA требало би да након предаје извештаја прате
и процењују ефекте процене утицаја новог или реконструисаног пута на безбедност
саобраћаја на мрежи путева у оквиру својих надлежности, и то путем архива које би
садржале листу уобичајених пропуста и ефеката, идентификованих током
спровођења RSIA.
У наставку су приказани модели за израчунавање саобраћајног рада (број
пређених возило километара), индивидуалног ризика, и прогнозираног броја
саобраћајних незгода, и дат је пример поређења и рангирања три Варијанте (Слика
2).
Варијанта 1 представља референтну ситуацију, односно представља опцију „Не
радити ништа“. У Варијанти 2 је предложена промена попречног профила деонице
број 3 која пролази кроз градско подручје, са изградњом бициклистичких стаза и
ниша за аутобуска стајалишта, и повезивање са пешачким прелазима. Према
истраживањима, изградња бициклистичких стаза доприноси повећању безбедности,
тј. смањењу саобраћајних незгода за 35-67%, а изградња ниша за 34-90%. У
Варијанти 3 предложена је изградња обилазнице (број 6) која ће да спаја деоницу 1
(IB) и деоницу 5 (IIA), и која ће да обилази градско подручје. Као последица
изградње нове деонице, долази до стварања нове трокраке раскрснице (број 8).
Пројектом је предвиђено да једна постојећа трокрака раскрсница добије још један
крак, па је предвиђена реконструкција исте у кружну раскрсницу (број 7).

Варијанта 1

Варијанта 2

Слика 2. Разматране варијанте

Варијанта 3
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2.1.

САОБРАЋАЈНИ РАД – БРОЈ ПРЕЂЕНИХ ВОЗИЛО КИЛОМЕТАРА

Саобраћајни рад (број пређених 100 милиона возило километара по години) за
посматрану деоницу се израчунава преко следеће формуле:
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖 = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖 ∗ 𝐿𝐿𝑖𝑖 ∗ 365 ∗ 10−5

(1)
Где је:
𝐿𝐿𝑖𝑖 – дужина деонице i у километрима (km),
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖 – просечан годишњи дневни саобраћај на посматраној деоници i
(возила/дан).
Постојећи саобраћајни рад се рачуна на основу вредности ПГДС-а из постојеће
ситуације (просек у последње 3 године), а прогнозирани саобраћајни рад се рачуна
на основу прогнозираног ПГДС-а.
На пример за деоницу 1 у Варијанти 3 вредност прогнозираног ПГДС-а је 4800,
дужина деонице 1,4 km, па ће вредност прогнозираног саобраћајног рада бити:

2.2.

4800 ∗ 1,4 ∗ 365
= 25
100000

(2)

ИНДИВИДУАЛНИ РИЗИК

Индивидуални ризик по деоницама, израчунава се стављањем у однос
пондерисаног броја саобраћајних незгода са настрадалим лицима у посматраном
периоду и броја пређених возило километара на посматраној деоници пута, тј. у
односу на саобраћајни рад, на основу следеће формуле:

односно,

𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖 =

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖
𝐿𝐿𝑖𝑖 ∙ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖 ∙ 365 ∙ 10−5 ∗ b

𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖 =

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ć𝑖𝑖 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖 ∗ b

(3)

(4)

где је:
b - број година за који су анализиране саобраћајне незгоде (предложено је да се
обухвати 3 године),
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ć𝑖𝑖 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖 − саобраћајни рад израчунат на основу постојеће вредности
ПГДС-а за посматрану деоницу i,
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖 – пондерисани број саобраћајних незгода са погинулим, тешко
повређеним и лако повређеним лицима на посматраној деоници i.
На пример за деоницу 1 у Варијанти 1 вредност пондерисаног броја саобраћајних
незгода са настрадалим лицима (PBSNnast) је 11, број година обухваћене анализом
саобраћајних незгода (b) је 3, а постојећи саобраћајни рад је 15, па ће вредност
индивидуалног ризика бити:
11
(5)
= 0,24
15 ∗ 3
Приликом рачунања индивидуалног ризика за раскрснице у формулу не улази
податак о дужини, с обзиром да раскрсница представља саобраћајни чвор.
Индивидуални ризик се за сваку од дефинисаних варијанти рачуна на основу
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постојеће ситуације. Уколико се у некој од предложених варијанти мења категорија
пута, или се гради нови пут, потребно је израчунати индивидуални ризик страдања
за ту деоницу на основу постојеће ситуације на осталим путевима исте категорије,
тј. на путевима сличних карактеристика.
Уколико се гради нова петља/рампа, онда се индивидуални ризик рачуна на
основу постојеће ситуације на осталим петљама/рампама сличних карактеристика.
Када је у питању техничко решење који до сада није реализовано у Републици
Србији, тада се вредност узима из иностраног искуства, или се прорачунава на
основу процене стручног тима како ће предложено решење имати утицај на
безбедност саобраћаја. Уколико је предвиђена измена/изградња елемената пута који
имају позитиван/негативан утицај на безбедност саобраћаја, потребно је и то узети
у обзир. Такође, уколико је планским документима предвиђен развој подручја на
начин да ће имати утицаја на безбедност саобраћаја, потребно је и то узети у обзир.
У Варијанти 3 предложена је изградња нове саобраћајнице државног пута IB
реда, па ће индивидуални ризик за деоницу 6 бити средња вредност индивидуалног
ризика страдања за утврђену категорију пута којој деоница припада. Како је у
питању изградња обилазнице ван насеља, узима се средња вредности
индивидуалног ризика страдања за државни пут IB ван насеља. Наведени ризик ће
се добити на основу следеће формуле:
𝐼𝐼𝐼𝐼6 =

∑ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑛𝑛𝑛𝑛 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 ∗ (L ∗ 365 ∗ b)/(105 ∗ ukupan br. deonica)

(6)

У формули се користе подаци који се односе на државне путеве IB ван насеља
на целој путној мрежи Републике Србије.
Индивидуални ризик за кружну раскрсницу (редни број 7) у Варијанти 3, која из
трокраке прелази у кружну, имаће мањи индивидуални ризик него трокрака у
постојећој ситуацији, јер је овим решењем повећан ниво безбедности. У овом
случају вредност индивидуалног ризика је процењена.
Индивидуални ризик нове трокраке раскрснице (редни број 8) у Варијанти 3 би
требало да се израчуна на основу вредности индивидуалног ризика који имају
раскрснице сличних карактеристика, али у овом случају узета је вредност
индивидуалног ризика који је као код трокраке раскрснице која је обележена редним
бројем 7.
2.3.

ПРОГНОЗИРАНИ
БРОЈ
САОБРАЋАЈНИХ
НЕЗГОДА
НАСТРАДАЛИМ ЛИЦИМА У СВАКОЈ ВАРИЈАНТИ

СА

Математичким моделом врши се процена саобраћајних незгода која ће се
догодити у планском периоду, за сваку од анализираних варијанта.
Прогнозирани број саобраћајних незгода са настрадалим лицима за сваку
деоницу/чвор унутар посматране варијанте се добија преко следеће формуле:
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖 = 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖 ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖
(7)
Где је:
𝐼𝐼𝑅𝑅𝑖𝑖 – индивидуални ризик деонице/чвора i у посматраној варијанти,
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖 – прогнозирани саобраћајни рад за деоницу/чвор i у
посматраној варијанти.
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На пример за деоницу 1 у Варијанти 1 вредност индивидуалног ризика је 0,24, а
прогнозираног саобраћајног рада 25, па ће прогнозирани број саобраћајних незгода
са настрадалим лицима бити:
(8)
0,24 ∗ 25 = 5,87
Табела 1. Прогнозирани пондерисани број саобраћајних незгода са настрадалим
лицима
Р. број
Варијанта 1
Варијанта 2
Варијанта 3
5,87
5,87
5,87
1
12,44
5,78
5,33
2
66,13
41,07
22,73
3
68,74
78,22
33,19
4
1,60
1,60
2,33
5
0,00
0,00
0,18
6
5,71
3,33
3,35
7
0,00
0,00
1,22
8
6,52
8,76
2,44
9
УКУПНО
167
145
77

2.4.

ПОРЕЂЕЊЕ И РАНГИРАЊЕ

На пример у Варијанти 3 прогнозирано је 77 саобраћајних незгода са
настрадалим лицима, па ће трошкови прогнозираних саобраћајних незгода бити:
(9)
77 ∗ 3.181€ = 244.937,00 €

Вредност 3.181€ представља трошкове саобраћајне незгоде са лако повређеним
лицима, и преузета је из Стратегије безбедности саобраћаја на путевима Републике
Србије за период од 2015. до 2020. године.
За анализиране алтернативе, у којима је прогнозиран број саобраћајних незгода са
настрадалим лицима, као што је приказано у претходној табели, трошкови
прогнозираних саобраћајних незгода ће бити као што је приказано у наредној
табели.
Табела 2. Трошкови прогнозираних саобраћајних незгода

УКУПНИ
ТРОШКОВИ (€)

ВАРИЈАНТА 1

ВАРИЈАНТА 2

ВАРИЈАНТА 3

531.227,00

461.245,00

244.937,00

Узимајући у обзир прогнозирани број саобраћајних незгода са настрадалим
лицима, односно, трошкове саобраћајних незгода са настрадалим лицима најбоља
варијанта са аспекта безбедности саобраћаја је Варијанта 3, која има најмањи број
прогнозираних саобраћајних незгода са настрадалим лицима, након тога иде
Варијанта 2, а највећи број прогнозираних саобраћајних незгода има Варијанта 1.
3.

ДИСКУСИЈА

Најбоља опција је када се RSIA спроведе у најранијим фазама тј. почетним
фазама планирања и пројектовања (практично на папиру, као идеја, као
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алтернативе), јер ће касније „исправљање грешака“ створити додатне и сигурно не
тако мале трошкове.
Главни принцип при спровођењу RSIA је да је потребно одредити - спровести
процену ризика свих понуђених пројектних решења, односно алтернатива. Важно је
да процена ризика буде спроведена на читавој путној мрежи у околини
пројектованог новог пута, јер је чест случај да мали проценат путева на путној
мрежи буде одговоран и доведе до великог процента погинулих и тешко
повређених.
Предложена методологија подразумева прорачун броја саобраћајних незгода са
настрадалим лицима у свакој од анализираних алтернатива, и рачунање трошкова
која свака алтернатива има у безбедности саобраћаја. Спроводи се прорачун и
добијају се конкретне вредности, које се користе даље у процесу одабира оптималне
алтернативе. Од изузетног значаја је да свака вредност која улази у прорачун буде
што тачнија. Вредности које улазе у прорачун су подаци о броју саобраћајних
незгода са настрадалим лицима, подаци о дужини деонице, индивидуални ризик
(ризици за елементе путне инфраструктуре), подаци о ПГДС-у у претходне три
године, подаци о процењеним вредностима ПГДС-а, и трошкови саобраћајних
незгода са настрадалим лицима. Из тог разлога неопходно је да се настави
квалитетно прикупљање података о саобраћајним незгодама и последицама истих,
као и њихово повезивање са путевима и карактеристикама пута на којем су се
догодиле, и израчунавање ризика који носи сваки елемент путне инфраструктуре.
Процењени број саобраћајних незгода зависи од процењеног индивидуалног
ризика за деоницу пута или саобраћајни чвор, као и од процењене вредности ПГДСа. Из тога разлога, потребно је да се у будућности и анализирају и унапређују модели
које се користе и за процену вредности ПГДС-а, а предлог је да тим који спроводи
процедуру RSIA и тим за планирање и пројектовање користе исте вредности.
За израчунавање трошкова саобраћајних незгода стручни тим је предложио да се
користе трошкови који су наведени у Стратегији безбедности саобраћаја на
путевима Републике Србије за период од 2015. до 2020. године, ,,Службени гласник
РС”, број 64/15, с обзиром да у Републици Србији није званично утврђена
методологија за израчунавање трошкова саобраћајних незгода.
4.

ЗАКЉУЧАК

Процедура RSIA предвиђена је за оцењивање варијанти вероватних ефеката
решења или одлука у области планирања на саобраћајне незгоде и последице
саобраћајних незгода. Због тога би свако решење, односно план требало да буде
подвргнуто овој анализи, са циљем да омогући да свако решење функционише што
је могуће безбедније. Неки од главних циљева, тенденција и предности
предузимања Процене утицаја новог пута или реконструисаног пута на безбедност
саобраћаја на мрежи путева– RSIA, су:
• смањење ризика од појаве незгода и тежине последица у будућности на
локацији и суседним путевима;
• препознавање важности да се безбедност саобраћаја узима у обзир у
довољној мери, још од фазе планирања;
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смањење дугорочних оперативних и трошкова одржавања и потреба за
додатним радовима (кроз одабир ефикасног и безбедног пројекта);
• стварање и повећање свести о проблемима безбедности саобраћаја и
решења за творце политике и оне који пројектују путеве.
Сврха праћења и процене ефеката спровођења RSIA, између осталог јесте
унапређење праксе кроз онемогућавање понављања пропуста у будућим
пројектима.
Процена утицаја новог или реконструисаног пута на безбедност саобраћаја на
мрежи путева, треба да се спроводи са примарним циљем да се одабере
најбезбеднија алтернатива, која са једне стране обезбеђује циљ да се обезбеди
највиши ниво безбедности саобраћаја и наравно, са друге стране циљ да то буде
економски оправдана инвестиција, која ће имати задатак да обезбеди и ефикасан
саобраћај и транспорт.
•

5.

ЛИТЕРАТУРА
[1] AMSS-CMV (2017). Practical Guide for Road Safety Auditors and Inspectors, Belgradе.
[2] EuroRAP. (2013). RAP Road Risk Mapping Manual: Technical Specification. RAP-RM2.1
[3] Закон о путевима, „Сл. гласник РС“, бр. 41/2018.
[4] Implementation of the directive 2008/96 in Slovenia and practical experience five years
after implementation, Ph. D. Tomaž Tollazzi, Факултет за грађевинарство, саобраћај и
архитектуру, Универзитет у Марибору.
[5] Министарство за инфраструктуру Републике Словеније, 2012. Smernica za izdelavo
ocene učinka na varnost v prometu (RSIA), Љубљана.
[6] Transport Infrastructure Ireland. 2016. Road Safety Impact Assessment Guidelines.

40

