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Резиме: Мапирање ризика је један од најефикаснијих алата за утврђивање тренутног стања
безбједности саобраћаја на одређеном простору. Резултати добијени мапирањем веома су
погодни за међусобно поређење нивоа безбједности саобраћаја (ризика), по локалним
заједницама, полицијским станицама за безбједност саобраћаја и Центрима јавне
безбједности у Републици Српској. Међутим, да би мапирање било што реалније потребно га
је даље усавршавати и прилагођавати специфичностима посматраног подручја (радити на
проналаску оптималног начина израчунавања саобраћајног ризика). У овом раду су
саобраћајне незгоде и њихове штетне последице помоћу одређених пондера сведене на на
исту јединицу (саобраћајне незгоде са материјалном штетом и лакше тјелесне повреде),
респективно. Саобраћајни ризици рачунати су у односу на број регистрованих возила и
просјечан годишњи дневни саобраћај (регионални, магистрални, пут резевисан за саобраћај
моторних возила и аутопут). Резултати рада даће увид у стање безбједности саобраћаја по
надлежностима полицијских станица за БС у Републици Српској.
Кључне ријечи: мапирање ризика, пондери, саобраћајни ризик, полицијске станице за
безбједност саобраћаја.
Abstract: Risk mapping is one of the most effective tools to determine the current state of traffic
safety in a particular area. The results obtained by mapping are very suitable for a comparison of the
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level of traffic safety (risk), by local communities, police stations for traffic safety and the Centers
for Public Security in the Republic of Srpska. However, to mapping any more realistically it should
be further developed and adapted to the specifics of the observed area (working on finding optimal
ways of calculating the risk of traffic). In this study, traffic accidents and their harmful consequences
of using specific weights are reduced to the same unit (traffic accidents with material damage and
light injuries), respectively. Traffic risks were calculated in relation to the number of registered
vehicles and the average annual daily traffic (regional, highway, road reserved for motor vehicle
traffic and highway). Results of work will provide insight into the state of traffic safety by
jurisdiction of police stations for the traffic safety in the Republic of Srpska .
Keywords: risk mapping, weights, traffic risk, police stations for traffic safety.

1.

УВОД

Основни предуслов за управљање безбједношћу саобраћаја (у даљем тексту БС)
је стручно и квалитетно утврђивање постојећег стања БС на свим нивоима
(национални, регионални и локални). Данас у области БС постоје различити
параметри који на одређени начин дају мање или више поуздану оцјену стања
безбједности саобраћаја на посматраном подручју.
Традиционално праћење стања БС (директни-апсолутни и релативни
показатељи) у прошлости је редовно везивано за национални ниво (Eksler, 2010),
међутим да би се подигао ниво БС на националном нивоу, изузетно је важно кључне
параметре пратити на локалном нивоу. Поставља се питање који су то кључни
директни параметри, који на оптималан начин доприносе оцјени стања БС на неком
подручју?
С тим у вези тежи се успостављању укупног „индекса“ безбједности саобраћаја
(Аl Haji et al, 2007), у коме би партиципирали индиректни показатељи (индикатори
БС) и директни показатељи стања БС, гдје би сваки од изабраних параметара на
најбољи начин учествовао у формирању коначне оцјене стања БС.
За разлику од земаља које одавно управљају безбједношћу саобраћаја (Шведска,
Велика Британија, Холандија), али и Србије од земаља из окружења (у претходних
десет година) гдје је мапирање ризика усвојено као стандардан и веома ефикасан
алат за праћење стања БС, у Републици Српској (БИХ) је примјена овог алата још у
фази развоја и успостављања (Липовац и др, 2013; Марић и др, 2014). Наиме, свака
локална заједница је сама по себи специфична и из тог разлога треба веома опрезно
приступити одабиру кључних параметара за мапирање саобраћајног ризика (Кукић
и др, 2012; Пешић и Антић, 2012; Eksler, 2008). Дакле, одређене локалне заједнице
према саобраћајном ризику могу бити у врху по небезбједности (у односу на број
регистрованих возила), а опет безбједне уколико се посматра саобраћајни ризик у
односу на просјечан годишњи дневни саобраћај (у даљем тексту ПГДС).
С обзиром на претходно наведено у овом раду приказани су резултати мапирања
саобраћајног ризика (пондерисани број саобраћајних незгода, пондерисани број
посљедица саобраћајних незгода, укупан број СН са погинулим лицима и укупан
број СН са настрадалим лицима) у односу на параметре (број регистрованих возила,
ПГДС).
Огроман допринос на овом пољу даје Министарство унутрашњих послова РС
које редовно прати и извјештава јавност о директним и индиректним показатељима
БС. Заједничким радом Саобраћајног факултета у Добоју, МУП РС и Агенције за
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БС РС израђене су мапе саобраћајног ризика за Републику Српску. Приказане мапе
дају увид у стање безбједности саобраћаја по надлежностима полицијских станица.
Резуклтати ће подстаћи одговорне за тренутно стање (републичке орагани и локалне
власти), да побољшају свој рад и предузму све потребне мјере како би БС на
путевима била на знатно вишем нивоу.
1.1.

Предмет и циљ истраживања

Предмет рада је просторна расподјела саобраћајних незгода и њихових штетних
посљедица (погинули, тешко повријеђени, лако повријеђени и материјална штета)
по полицијским станицама за безбједност саобраћаја (ПС за БС) и четири
полицијске станице опште надлежности. Посматран је период јануар – децембар
2014. године. Подаци су добијени од Министарства унутрашњих послова РС, тј. из
електронске базе података МУП-а РС о саобраћајним незгодама на путевима у РС.
Основни циљ овог рада је да се утврди тренутно стање БС по полицијским
станицама за БС, али и четири полицијске станице опште надлежности на чијим
подручјима је у ранијем периоду евидентиран већи број саобраћајних незгода са
најтежим посљедицама, да се изврши међусобно поређење наведених субјеката,
како би се побољшао њихов рад и они сами подстакли на такмичење између себе,
али и дао одређени допринос утврђивању оптималног критеријума који би дао
најприближнију слику стварног стања БС на путевима у локалним заједницама.
2.
2.1.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ
Метод истраживања

Резултати истраживања добијени су методом анализе броја саобраћајних незгода
и њихових штетних посљедица за период од јануар - децембар 2014. године. У раду
су посебно анализиране саобраћајне незгоде (са погинулим, повријеђеним лицима
и са материјалном штетом) и посљедице саобраћајних незгода (погинули, тешко
повријеђени и лакше повријеђени). Притом су све саобраћајне незгоде помоћу
пондера (1, 20 и 150) сведене на саобраћајне незгоде са материјалном штетом, а све
штетне посљедице на лица са лакшим тјелесним повредама уз помоћ сљедећих
пондера (1, 5 и 50), (Липовац ат ал, 2013). Узевши у обзир наведене пондере
срачунати су пондерисани број саобраћајних незгода (ПБН) и пондерисани број
посљедица (ПБП):
ПБН = 1*СН са мат.штетом + 20*СН са повријеђеним лицима + 150*СН са
погинулим лицима
ПБП = 1*ЛТП + 5*ТТП + 50*ПОГ
Овако добијене вриједности ПБН и ПБП искоришћене су за израчунавање
саобраћајног ризика у односу на пондерисани број саобраћајних незгода (СПБН) и
саобраћајног ризика у односу на број штетних пољедица саобраћајних незгода
(СПБП):
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СПБН 

ПБН
*1000
Број рег. возила

ПБП
*1000
Број рег. возила
Да би се што реалније оцијенило стање безбједности саобраћаја по посматраним
полицијским станицама анализирани су саобраћајни ризик (СРсн са пог.), гдје је у
обзир узет укупан број СН са погинулим лицима у односу на просјечан годишњи
дневни саобраћај (ПГДС), као и саобраћајни ризик СРсн-настрадали гдје је у обзир
узет укупан број СН са настрадалим лицима(без СН са материјалном штетом) у
односу на ПГДС.
У оба случаја рачуната је средња вриједност ПГДС за неколико дионица
државних путева (аутопут, ПРСМВ, магистрални и регионални) који су у
надлежности одређене полицијске станице. Ова два додатна ризика израчуната су
помоћу следећих формула:
СПБП 

СНса пог.
* 10000
ПГДС
СНса настрадали м
СРсн са настрадали м 
* 1000
ПГДС
На основу добијених резултата одређене су класе ризика помоћу којих су
исцртане мапе ризика по полицијским станицама у Републици Српској. Посматрано
је свих 16 полицијских станица за безбједност саобраћаја (ПС за БС) и 4 полицијске
станице опште надлежности (ПС Србац, ПС Теслић, ПС Лакташи и ПС Нови Град).
СРсн са пог 

Табела 1. Класе ризика

до 100
од 100 до 150
од 150 до 200
од 200 до 250
преко 250

СПБН

врло низак
низак
средњи
висок
врло висок

СПБП
до 15
врло низак
од 15 до 30
низак
од 30 до 45
средњи
од 45 до 60
висок
преко 60
врло висок

У раду су присутна и одређена ограничења. Подаци коришћени за ПГДС су
подаци из 2011. године када је посљедњи пут мјерен овај параметар од стране јавног
предузећа „Путеви РС“.
Табела 2. Класе ризика

СРсн са пог
до 2
врло низак
од 2 до 6
низак
од 6 до 10
средњи
од 10 до 14
висок
преко 14
врло висок

СРсн-настрадали
до 5
врло низак
од 5 до 13
низак
од 13 до 21
средњи
од 21 до 29
висок
преко 29
врло висок
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Класе ризика су првенствено усвојене тако да се истакне разлика у нивоу ризика
на подручјима у надлежности појединих полицијских станица, респективно. У
складу са тим, добијене мапе нису упоредиве са сличним мапама у региону. Овдје
треба рећи и да су све анализе у раду, као и мапе добијене на основу тренутно
расположивих података, тј. дубље анализе нису биле могуће из разлога непостојања
потребних података (број погинулих лица по врстама пута, број пређених
возилокилометара, тачан број становника...)
3.

РЕЗУЛТАТИ

Рачунањем саобраћајног ризика у односу на пондерисани број СН, добијени су
резултати приказани у табели 3.
Табела 3. СПБН

ПС за БС Гацко
ПС Лакташи
ПС Србац
ПС за БС Дервента
ПС за БС Вишеград
ПС за БС Бијељина
ПС Нови Град
ПС за БС Бањалука
ПС за БС Зворник
ПС за БС Шамац

80,3
89,6
117,7
123,4
148,2
152,6
156,1
161,3
165,6
167

ПС за БС Источно Сарајево
ПС за БС Прњавор
ПС за БС Требиње
ПС за БС Приједор
ПС за БС Фоча
ПС за БС Добој
ПС за БС Мркоњић Град
ПС Теслић
ПС за БС Градишка
ПС за БС Соколац

185,9
189,6
191,7
200,6
210,9
221,9
227,6
286,8
308,5
485,4

Анализом резултата (табела 3.) и погледом на мапу за СПБН (слика 1.) уочава се
да су када је овај параметар у питању у врху по безбједности на путевима (свијетло
и тамно зелена боја) сљедеће полицијске станице: ПС за БС Гацко (80,3), ПС
Лакташи (89,6), ПС Србац (117,7), ПС за БС Дервента (123,4) и ПС за БС Вишеград
(148,2). Насупрот њима ако се гледа наведени критеријум у врху по небезбједности
(црна и црвена боја) су: ПС за БС Соколац (485,4), ПС за БС Градишка (308,5), ПС
Теслић (286,8), ПС за БС Мркоњић Град (227,6), ПС за БС Добој (221,9), ПС за БС
Фоча (210,9) и ПС за БС Приједор (200,6).
Када се погледају резултати за СПБП (табела 4.), највиши ниво безбједности
саобраћаја имају полицијске станице: ПС Србац (15,3), ПС Лакташи (18,1), ПС за
БС Бањалука (20,6), ПС за БС Бијељина (22,1), ПС за БС Дервента (25,1), ПС за БС
Прњавор (25,8) и ПС за БС Гацко (29,3). По овом параметру полицијске станице са
високим саобраћајним ризиком су: ПС за БС Соколац (110,1), ПС за БС Градишка
(60,7), ПС Теслић (57,1), ПС за БС Мркоњић Град (46,1) и ПС за БС Добој (45,1)
(слика 2.).

Бојан Марић , Горан Шмитран , Милан Тешић , Зоран Средић
МАПИРАЊЕ САОБРАЋАЈНОГ РИЗИКА НА ПОДРУЧЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ (2014) –
ПОРЕЂЕЊЕ ПО ПОЛИЦИЈСКИМ СТАНИЦАМА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

Слика 1. Саобраћајни ризик према пондерисаним СН (са погинулим лицима,
повријеђеним лицима и материјалном штетом) по полицијским станицама

Овдје треба нагласити да су параметри СПБН и СПБП израчунати у односу на
регистровани број возила по полицијским станицама (број регистрованих возила у
општинама које су у надлежности појединачних полицијских станица).
Табела 4. СПБП

ПС Србац
ПС Лакташи
ПС за БС Бањалука
ПС за БС Бијељина
ПС за БС Дервента
ПС за БС Прњавор
ПС за БС Гацко
ПС за БС Фоча
ПС за БС Зворник
ПС за БС Шамац

15,3
18,1
20,6
22,1
25,1
25,8
29,1
30,5
31,3
32,4

ПС за БС Требиње
ПС за БС Вишеград
ПС за БС Источно Сарајево
ПС за БС Приједор
ПС Нови Град
ПС за БС Добој
ПС за БС Мркоњић Град
ПС Теслић
ПС за БС Градишка
ПС за БС Соколац

35
35,5
36,4
36,4
40
45,1
46,1
57,1
60,7
110,1
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Слика 2. Саобраћајни ризик према пондерисаним посљедицама СН (погинула лица, ТТП
и ЛТП) по полицијским станицама

Како би могли са већом поузданошћу доносити одређене закључке, анализирана
су и два додатна параметра СРсн са пог. (табела 5.) и СРсн са настрадалим (табела
6.). За разлику од претходних (СПБН и СПБП), који су израчунати у односу на број
регистрованих возила, ова два параметра израчуната су у односу на просјечан
годишњи дневни саобраћај (ПГДС).
Табела 5. СРсн са пог.

ПС Лакташи
ПС за БС Прњавор
ПС Србац
ПС за БС Фоча
ПС за БС Гацко
ПС за БС Бањалука
ПС за БС Источно Сарајево
ПС за БС Добој
ПС за БС Дервента
ПС за БС Вишеград

1,5
2,5
3,5
5,5
5,8
7,1
7,7
8
8,5
9

ПС за БС Шамац
ПС за БС Бијељина
ПС за БС Зворник
ПС за БС Требиње
ПС за БС Градишка
ПС Нови Град
ПС Теслић
ПС за БС Соколац
ПС за БС Приједор
ПС за БС Мркоњић Град

9,4
9,8
13
13,2
13,2
13,7
14,2
19,6
27,9
34,9
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Слика 3. Саобраћајни ризик (СН са погинулим лицима у односу на ПГДС)

На основу добијених резултата за СРсн за пог. (табела 5.), полицијске станице са
најнижим саобраћајним ризиком (свијетло и тамно зелена боја) су: ПС Лакташи
(1,5), ПС за БС Прњавор (2,5), ПС Србац (3,5), ПС за БС Фоча (5,5) и ПС за БС Гацко
(5,8). Када је у питању овај параметар полицијске станице са највишим
саобраћајним ризиком (црна и црвена боја) су: ПС за БС Мркоњић Град (34,9), ПС
за БС Приједор (27,9), ПС за БС Соколац (19,6), ПС Теслић (14,2), ПС Нови Град
(13,7), Градишка, ПС за БС Требиње (13,2) и ПС за БС Зворник (13), (слика 3.).
Посљедњи параметар који је било могуће израчунати на основу доступних
података је СРсн са настрадалим (табела 6.).
Табела 6. СРсн са настрадалим

ПС за БС Гацко
Лакташи
Нови Град
ПС за БС Вишеград
Србац
ПС за БС Прњавор
ПС за БС Дервента
ПС за БС Шамац
ПС за БС Добој

2,3
3,0
5,5
7,2
9,3
11,2
12,7
14,4
14,7

ПС Теслић
ПС за БС И Сарајево
ПС за БС Фоча
ПС за БС Требиње
ПС за БС Соколац
ПС за БС Градишка
ПС за БС Бијељина
ПС за БС Бањалука
ПС за БС Мркоњић Град

16,5
16,6
17,7
18,9
20,0
23,0
24,2
28,2
29,1

Бојан Марић , Горан Шмитран , Милан Тешић , Зоран Средић
МАПИРАЊЕ САОБРАЋАЈНОГ РИЗИКА НА ПОДРУЧЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ (2014) –
ПОРЕЂЕЊЕ ПО ПОЛИЦИЈСКИМ СТАНИЦАМА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

ПС за БС Зворник

14,9

ПС за БС Приједор

47,7

Слика 4. Саобраћајни ризик (СН са настрадалим лицима) у односу на ПГДС)

4.

ДИСКУСИЈА

Анализом добијених резултата за СПБН и СПБП може се закључити да су
најризичнији путеви у надлежности полицијских станица: ПС за БС Соколац, ПС за
БС Градишка, ПС Теслић, ПС за БС Мркоњић Град и ПС за БС Добој. За
најбезбједније се могу узети полицијске станице: ПС за БС Гацко, ПС Лакташи, ПС
Србац, ПС за БС Дервента и ПС за БС Бијељина. Међутим, овдје постоји дилема да
ли је то баш тако? Неке од ових полицијских станица покривају, тј. у њиховој
надлежности су и општине (путеви) са веома великим протоком возила (Добој,
Градишка) и стога је могуће очекивати већи број незгода на том простору. Ово
наравно није правило уколико се управља безбједношћу саобраћаја. Посљедица
претходно наведеног је заправо и разлог зашто су посматрана и анализирана остала
два параметра (СРсн са пог. и СРсн).
Параметар СРсн са пог. узет је за анализу јер се у 2014. години највећи број
незгода са погинулим лицима догодио на државним путевима (око 76%). У складу
са тим овај параметар даје реалнију слику о стању БС по полицијским станицама
када су у питању државни путеви (тј. на путевима у локалним заједницама гдје се
најчешће дешавају саобраћајне незгоде са најтежим посљедицама).
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Према томе стање (висок ризик од настанака СН са пог.) на државним путевима
веома значајно доприноси избацивању у сам врх по небезбједности (када су у
питању најтеже посљедице СН) сљедеће полицијске станице: ПС за БС Мркоњић
Град, ПС за БС Приједор, ПС за БС Соколац и ПС Теслић. С друге стране ПС за БС
Бањалука и ПС Лакташи и поред високог ПГДС (аутопут) имају веома низак ризик
посматрајући параметар СРсн са пог., а као што је показано претходно у врху су по
безбједности и по параметрима СПБН и СПБП. Овдје је важно примјетити и да је
ПС за БС Добој према СПБН и СПБП у самом врху небезбједних, међутим када се
погледа укупан број незгода са погинулим лицима у односу на ПГДС види се да се
ова станица налази у средини табеле (жута боја). Сходно томе да се закључити да
прва два параметра не дају реалну слику стања за ову станицу, јер је у њеној
надлежности дионица магистралног пута М-17 (велики ПГДС) и незгоде које се
дешавају на овом путу у значајној мјери утичу на чињеницу да се према прва два
параметра ова станица налази у врху по небезбједности.
Параметар СРсн са настрадалим нам даје слику о ризику страдања (СН са
настрадалим) на државним путевима у односу на ПГДС на истим. Према овом
параметру као најризичније издвојиле су се полицијске станице ПС за БС Приједор
и ПС за БС Мркоњић Град, а одмах иза су: ПС за БС Бањалука, ПС за БС Бијељина
и ПС за БС Градишка. Појава ПС за БС (Бањалука, Бијељина и Градишка) тумачи
се као чињеница да се на државним путевима у надлежности ових полицијских
станица дешава велики број СН са теже и лакше повријеђеним лицима.
Када се сагледају све четири посматрана критеријума за 2014. год. путеви у
надлежности полицијских станица за безбједност саобраћаја Соколац, Мркоњић
Град и Приједор спадају у ред високоризичних у Републици Српској. У веома
ризичне путеве могу се сврстати и путеви у надлежности ПС за БС Градишка, али и
путеви у надлежности ПС Теслић гдје је посебно висок ризик од дешавања
саобраћајних незгода са погинулим лицима.
Као путеви са најмањим ризиком, тј. високим нивоом безбједности саобраћаја
могу се издвојити они у надлежности ПС за БС Гацко, ПС Србац и ПС Лакташи.
Овдје треба узети у обзир да кроз Лакташе пролази аутопут Е - 661, али и
магистрални пут М - 16, те да поред ПС Лакташи дио надлежности преузимају ПС
за БС Градишка (аутопут и магистрални пут М - 16, Градишка - Бања Лука) и ПС за
БС Бања Лука (магистрални пут м 16 - 1 Бања Лука - Прњавор). Остала путна мрежа
у надлежности ове три полицијске станице ( ПС за БС Гацко, ПС Лакташи и ПС
Србац), станице није превише развијена. Наиме, из тог разлога је овдје потребно
издвојити ПС за БС Дервента, ПС за БС Вишеград и ПС за БС Прњавор, као
подручја са са релативно високим ПГДС-ом, комплекснијом и знатно развијенијом
путном мрежом, а притом је анализа (четири посматрана критеријума) показала да
се налазе у врху по питању безбједности саобраћаја на путевима.
5.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Резултати овог рада треба да омогуће широј и стручној јавности, али посебно
полицијским станицама за БС у саставу центара јавне безбједности квалитетно
сагледавање тренутног стања безбједности саобраћаја на путевима у Републици
Српској. Добијени резултати ће омогућити надлежнима за послове БС (у МУП,
локалним заједницама, ЈП Путеви РС) да уоче проблем БС, открију које локалне
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заједнице и у чијој надлежности (која полицијска станица) су не/безбједне, али и да
их подстакну на међусобно такмичење у подизању нивоа безбједности саобраћаја.
Од великог је значаја убудуће даље усавршавати методологију мапирања ризика
и усвојити је како би се у будућем периоду редовно (традиционално) израђивале
мапе ризика на свим нивоима.
6.
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