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Резиме: Народна скупштина Републике Српске усвојила је Стратегију безбједности
саобраћаја Републике Српске од 2009. до 2013. године, а Влада Републике Српске је усвојила
Програм за реализацију ове стратегије. Међутим, претходна Стратегија и Програм
безбједности саобраћаја на путевима нису успјели да остваре све намјераване утицаје усљед
низа фактора. Из тог разлога, Република Српска је 2013. године усвојила нову стратегију
безбједности саобраћаја за период од 2013. до 2022., а чији ће постигнути резултати бити
предмет истраживања овог рада. Методом анализе извршено је поређење постављених и
достигнутих циљева Стратегије о безбједности саобраћаја Републике Српске. Циљ рада је да
се прикажу тренутни резултати у реализацији стратегије безбједности саобраћаја за период
2013-2022, као и будући правци дјеловања, а по узору на свјетска искуства.
Кључне речи: Република Српска, стратегија, програм, резултати, безбједност саобраћаја
Abstract: The Republic of Serbian diet adopted the Strategy for Traffic Safety of the Republic of
Serbian from 2009. to 2013, and the Government of Republic of Serbian is adopted program
implementation this strategy. But, the previous Strategy and Program traffic safety on road have
failed to achieve all the intended effects due to a number of factors. For this reason, Republic of
Serbian is 2013. year adopted new Strategy of traffic safety for the period from 2013. to 2022., and
whose results achieved will be subject research of this paper. Method of analysis was performed
comparing the set and achieved the objectives of the Strategy of the Republic of Serbian traffic
safety. Objective this paper is to present the current results in implementation Strategy on traffic
Веселинка Јовичић, студент мастер студија, Саобраћајни факултет Добој, Војводе Мишића 52, Добој,
Босна и Херцеговина, jovicicveselinka@gmail.com
Драгана Ненадић, студент мастер студија, Саобраћајни факултет Добој, Војводе Мишића 52, Добој,
Босна и Херцеговина

1
2

41

Веселинка Јовичић, Драгана Ненадић
РЕАЛИЗАЦИЈА ЦИЉЕВА СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ЗА ПЕРИОД 2011-2018 СА
ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА РЕПУБЛИКУ СРПСКУ

safety for period 2013-2022, as well as future courses of action, and modeled on international
experience.
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1.

УВОД

Проблем страдања великог броја становништва у саобраћају у свијету и важност
да се постигне значајно смањење броја смртно страдалих у саобраћају је много
ојачан укључивањем безбједности саобраћаја на путевима као једног од стратешких
циљева у стратегији Уједињених нација о одрживом развоју. Ова стратегија о
одрживом развоју тежи глобалном смањењу броја погинулих и тешко повређених у
друмском саобраћају за 50% до 2020. године, у односу на број у 2010. години. Начин
да се ово реализује је да се омогући безбједан, приступачан, доступан и одржив
саобраћајни систем за све (WHO, 2018). Данас, већина земаља има националне
стратегије безбједности саобраћаја на путевима, неријетко са веома амбициозним
циљевима.
Усвојенa визија о безбjедности саобраћаја на путевима представља опис будућег,
жељеног стања, која се заснива на добро утврђеним теоријама о томе како су
различите компоненте система безбједности саобраћаја неопходне да се обезбједи
највећи могући ниво безбједности. Визија се усваја на дуге стазе, али даје смјерницe
о безбjедности саобраћаја на путевима и нуди могућност да се размисли о
потребним побољшањима да се постигне стање наведено у визији. Ако постоје јасно
дефинисане обавезе и начини финансирања, то је сигуран пут ка побољшању и
представља основу планова и програма за безбједност саобраћаја на
путевима. Визија Нула о безбједности саобраћаја на путевима је заснованa на идеји
минимизирања броја саобраћајних незгода у току календарске године. Примјери
визије нула у Холандији и Шведској су најпознатији примјери успјешног
управљања безбједношћу саобраћаја, који су усвојени и од стране других земаља,
као примјери добре праксе. У обје визије, основна идеја је да се трансформише
систем путева како би се елиминисале све познате могућности људски грешке, као
и да се смање материјалне штете након саобраћајних незгода (AdrianaTisca et. el.,
2015) .
Република Српска је, заједно са осталим земљама чланицама УН, прихватила низ
резолуција Скупштине УН о безбједности саобраћаја, међу којима је посебно
актуелна Резолуција A/RES/64/255, од 10. маја 2010. године. Ова резолуција
утврђује документ УН – Деценију акције за безбједност саобраћаја на путевима
2011–2020. Свјетска Здравствена Организација је припремила и усвојила Глобални
план Деценије акција за безбједност саобраћаја на путевима 2011–2020, и тим
планом је одређено пет стубова безбједности саобраћаја. Босна и Херцеговина је
потписник Московске декларације о безбједности саобраћаја (Москва, 2009), којом
се обавезала да ће подржати међународне мјере смањења страдања у саобраћају,
фокусирањем на пет најважнијих стубова. (Стратегија о безбједности саобраћаја на
путевима Републике Српске, 2013)
Народна скупштина Републике Српске усвојила је Стратегију безбједности
саобраћаја Републике Српске од 2009. до 2013. године, а Влада Републике Српске
је усвојила Програм за реализацију ове стратегије. Међутим, субјекти у систему
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безбједности саобраћаја који су били задужени за остваривање циљева Стратегије и
Програма безбједности саобраћаја на путевима нису успјели да остваре све
намјераване циљеве усљед неколико фактора. Иако су били усвојени на највишим
нивоима власти, нису била обезбјеђена одговарајућа средства, нити капацитети за
спровођење циљева стратегије. С друге стране, Стратегија је била превише опширна
и амбициозна, а одговорност за спровођење активности није била јасно дефинисана,
нити усаглашена. Такође, ова стратегија није била усклађена са новим, глобалним
приступом „безбједних система“ фокусираних на 5 стубова безбједносних
активности, нити са преузетим међународним обавезама, које су земље чланице
Уједињених нација прихватиле, а односе се на унапређење безбједности саобраћаја
на путевима. Из тих разлога, Република Српска је 2013. године усвојила нову
стратегију о безбједности саобраћаја, у складу са новим препорукама Генералне
скупштине УН, са препорукама СЗО за земље у развоју и са најбољом
међународном праксом (Стратегија о безбједности саобраћаја на путевима
Републике Српске, 2013).
Предмет овог рада биће (не)остварени циљеви Стратегије безбједности
саобраћаја на путевима Републике Српске за период од 2013 до 2022.
Као један од коначних циљева Стратегије безбједности саобраћаја на путевима
Републике Српске за период од 2013. до 2022. године постављен је циљ смањења
броја погинулих и тешко повређених за 50% у односу на 2011 годину. Да би се
испунили коначни циљеви постављени су оперативни циљеви:
• смањење годишњег броја погинулих лица за 15% у 2013, 10% у 2014,
7% у 2015. години и по 5% годишње у остатку периода, тако да се
постигне укупно смањење од 50% у 2022. у односу на 2011. годину,
• смањење годишњег броја тешко повријеђених лица за 15% у 2013, 10%
у 2014, 7% у 2015. години и по 5% годишње у остатку периода, тако да
се постигне укупно смањење од 50% у 2022. у односу на 2011. годину.
•
повећавање употребе сигурносних појасева и других система заштите
(дјечјих сједишта и заштитних кацига),
• управљање брзинама на урбаним и отвореним путевима и улицама
(смањивање процента возила која прекорачују дозвољену брзину и
просјечне вриједности прекорачења),
• смањивање броја алкохолисаних возача у саобраћају,
• унапређење безбједности путева,
• едукацију и информисање свих учесника у саобраћају путем кампања и
саобраћајног образовања и васпитања. (Стратегија о безбједности
саобраћаја на путевима Републике Српске за период од 2013 до 2022
године, 2013)
2.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ

У овом раду, методом анализе, извршено је поређење броја погинулих и тешко
повређених у друмском саобраћају за период од 2011. до 2018. године, као и
поређење броја погинулих и тешко повређених за период од 2011. до 2018. године
са бројем погинулих и тешко повређених који је предвиђен Стратегијом о
безбједности саобраћаја. Један од оперативних циљева Стратегије је и смањење
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броја алкохолисаних возача у саобраћају, па је у раду извршена је и анализа броја
возача који су искључени из саобраћаја због вожње под утицајем алкохола.
Подаци о броју погинулих и тешко повређених у саобраћају, као и броју возача
искључених из саобраћаја због вожње под утицајем алкохола преузети су из
Годишњих статистика о стању безбједности саобраћаја Министарства унутрашњих
послова Републике Српске, осим података за 2018. годину који су преузети из
мјесечних извјештаја о броју и посљедицама саобраћајних незгода Агенције за
безбједност саобраћаја Републике Српске.
Економски институт Републике Српске је у априлу 2012. године, методом
људског капитала израчунао трошкове саобраћајних незгода у Републици Српској.
Примјеном те методе, у овом раду је извршена анализа трошкова саобраћајних
незгода са погинулим лицима за период од 2011. до 2018. године, те анализа
трошкова саобраћајних незгода са погинулим лицима предвиђених стратегијом
безбједности саобраћаја Републике Српске за период од 2011. до 2022. године.
3.

РЕЗУЛТАТИ

У табели 1. приказани су доступни подаци о броју погинулих, тешко повређених
и броју возача искључених из саобраћаја због вожње под утицајем алкохола у
Републици Српској, распоређени по годинама, за период од 2011 до 2018 године.
Табела 1. Број погинулих, тешко повређених и возача искључених из саобраћаја
због вожње у алкохолисаном стању за период 2011-2018

Година/бр.
Лица
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Погинула
лица
163
140
153
131
150
130
115
129

Стратегија
БС
163
140
139
125
117
111
105
100

Број погинулих

Тешко
повређена
702
654
602
632
745
703
646
601

Стратегија
БС
702
654
597
537
499
474
450
427

Алкохол
19211
15299
15105
16909
14670
-

План стратегије БС

200
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0
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Слика 1. Приказ броја погинулих лица у саобраћају и броја погинулих лица предвиђеног
Стратегијом
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У дијаграму 1. приказана је упоредна анализа броја погинулих у саобраћају за
период од 2011. до 2018. године, као и упоредна анализа броја погинулих у
саобраћају од 2011. до 2018. са бројем погинулих који је предвиђен Стратегијом о
за период од 2013. до 2022. године.
Анализом броја смртно страдалих лица у саобраћају у периоду од 2011. до 2018.
године долази се до резултата да је смањење броја погинулих евидентирано у 2014.,
2016. и 2017. години, док су у осталим годинама у анализираном периоду
евидентирана повећања. Највећа разлика између броја погинулих предвиђеног
стратегијом и евидентираног броја погинулих је у 2015. години и износи 33 више
погинула лица.
У дијаграму 2. приказана је упоредна анализа броја тешко повређених лица у
саобраћају за период од 2011. до 2018. године, као и упоредна анализа броја тешко
повређених лица у саобраћају од 2011. до 2018. са бројем погинулих који је
предвиђен Стратегијом.
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Слика 2. Приказ броја тешко повређених лица и броја тешко повређених лица
предвиђеног Стратегијом
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Слика 3. Приказ броја возача искључених из саобраћаја због вожње под утицајем
алкохола
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Анализом броја тешко повређених лица у саобраћају у периоду од 2011. до 2018.
године долази се до резултата да је смањење броја тешко повређених лица
евидентирано у 2016., 2017. и 2018. години, док су у осталим годинама у
анализираном периоду евидентирана повећања. Највећа разлика између броја тешко
повређених предвиђеног стратегијом и евидентираног броја тешко повређених је у
2015. години, при чему је број тешко повређених већи и од броја тешко повређених
у базној 2011. години.
У дијаграму 3. приказан је број возача искључених из саобраћаја због вожње под
утицајем алкохола за период од 2011. до 2018. године
Анализом дијаграма бр. 3 може се видјети да је број возача који су искључени из
саобраћаја због вожње у алкохолисаном стању у 2014. години смањен за 21% у
односу на 2013. годину. У 2015. години се такође биљежи пад броја возача
искључених из саобраћаја због вожње под утицајем алкохола и то за 2% у односу на
2014. годину, да би у 2016. години дошло до повећања за 12% у односу на 2015.
годину. Након повећања које је наступило у 2016. години, у 2017. години поново
долази до пада броја возача искључених из саобраћаја због вожње у алкохолисаном
стању и то за 14% у односу на број возача у 2016 години.
На слици број 4. приказани су трошкови саобраћајних незгода у Републици
Српској.
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Слика 4. Трошкови саобраћајних незгода са погинулим лицима у Републици Српској

Анализом трошкова саобраћајних незгода може се закључити да Република
Српска губи милионе марака на саобраћајним незгодама са погинулим лицима.
Реализација циљева Стратегије безбједности саобраћаја на путевима Републике
Српске у периоду од 2011-2022. године донио би значајне уштеде у трошковима
саобраћајних незгода са погинулим лицима.
4.

ДИСКУСИЈА

Позитиван тренд који је био успостављен у свијету у периоду од неколико
година смањењем смртних случајева на путевима није настављен у 2015. и 2016.
године. У 31-ој земљи чланици ИРТАД-а за које су доступни подаци регистровано
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је повећање смртних посљедица саобраћајних незгода за 3,3% у 2015. години у
односу на 2014. годину. У 2015. је број смртних случајева повећан у 21 земљи у
односу на 2014. У 2016, број смртних случајева повећан је у 14 земаља. Десет
земаља регистровало је више погинулих у двије узастопне године, односно и у 2015.
и у 2016. години. (International transport forum, „Road safety annual Report 2017“,
OECD Publishing, Paris, 2017)
Анализом резултата приказаних у овом раду може се закључити да се у
Републици Српској, када је ријеч о броју смртно страдалих и тешко повређених лица
у саобраћајним незгодама у периоду од 2013. до 2018. године не остварују резултати
предвиђени Стратегијом о безбједности саобраћаја Републике Српске, али да је
могуће интензивирањем напора појачати позитивне резултате.
Оно што је карактеристично, када је ријеч о броју смртно страдалих лица у
саобраћају, да у Републици Српској није евидентирано ни константно смањење
броја смртно страдалих лица, па је тако у 2013. години умјесто смањења наступило
повећање, при чему је тај број у 2013. години већи за 10% у односу на број који је
планиран Стратегијом за 2013. годину. Даље, у 2014. години долази до смањења
броја погинулих лица, а затим поновног повећање у 2015. години па се повећава и
разлика између броја смртно страдалих лица и броја лица предвиђеног Стратегијом.
У 2016. и 2017. години биљежи се смањење броја смртно страдалих лица при чему
је број погинулих већи за 17% односно 9% у односу на број који је планиран
Стратегијом за 2016. и 2017. годину. У 2017. години број смртно страдалих је мањи
за 29% у односу на 2011. годину, а што представља највећи успјех у анализираном
периоду. Овакви резултати се не настављају у 2018. години, у којој је поново
забиљежен пораст броја смртно страдалих лица, па је у 2018. години број смртно
страдалих лица већи за 23% у односу на број који је планиран Стратегијом за 2018
годину, а мањи за 26% у односу на 2011. годину.
Анализом резултата броја тешко повређених у саобраћајним незгодама долази
се до закључка да је највеће повећање у броју тешко повређених лица наступило у
2015. години, при чему је број тешко повређених већи за 6% већи у односу на базну
2011. годину, и за 49% већи у односу на број тешко повређених лица предвиђен
Стратегијом. Од 2016. до 2018. године примјетно је смањење броја тешко
повређених лица, али је тај број и даље далеко већи од броја предвиђеног
Стратегијом о безбједности саобраћаја, и то за 48% у 2016. години, 43% у 2017.
години и 41% у 2018. години.
Уколико се смањење броја возача искључених из саобраћаја може тумачити као
смањење броја возача који возе под утицајем алкохола, и поред повећања које је
евидентирано у 2016. години, долази се до закључка да је од анализираних
оперативних циљева стратегије о безбједности саобраћаја Републике Српске, у
посматраном периоду само овај циљ испуњен.
Процјена трошкова саобраћајних незгода укључује два значајна корака:
идентификовање компоненти трошка и приписивање новчане вриједности свакој од
ових компоненти. Директни трошкови укључују медицинске трошкове и трошкове
рехабилитације који настају за повријеђеног, односно трошкове замјене и поправке
због штете на имовини, као и друге трошкове (нпр. трошкове превоза). Међутим,
при економским процјенама и одштетним захтјевима, трошкови који настају усљед
губитка добити оних који су погођени, као и накнада за физичку бол и душевну
патњу често нису укључени. Индиректни трошкови су такође повезани са вођењем
хитних случајева и осталим суштинским услугама. Такође, могу постојати и остали
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социјални трошкови, укључујући оне везане за загушење саобраћаја и кашњења до
којих долази након незгода, или чак повећање сиромаштва међу породицама с
ниским приходима уколико је особа која је издржавала ту породицу погинула, или
је трајно онеспособљена. (Економски институт, 2012.)
Трошкови саобраћајних незгода се могу састојати из двије компоненте:
компоненте „хладнокрвног материјалног трошка“ и компоненте „топлокрвне“
спремности да се плати. Материјални трошкови могу укључити штету на имовини,
трошкове везане за администрацију, накнаде за медицинске услуге, трошкове
хоспитализације и трошкове губитка производног рада. Проблем при одређивању
трошкова саобраћајних незгода представља добијање прецизних и релевантних
података за израчунавање. У многим европским земљама периодично се врше
детаљне процјене трошкова саобраћајних незгода. Трошкови незгода се примарно
користе за потребе стратешког планирања и анализирање користи и трошкова за
велике пројекте. (Економски институт, 2012.)
С обзиром на веома високе годишње губитке који се понављају из године у
годину, надлежне власти, како на државном тако и на локалном нивоу, би требало
да уложе више у истраживање безбједности на путевима, како би се боље сагледали
узроци настанка саобраћајних незгода. Реализацијом циљева Стратегије о
безбједности саобраћаја на путевима од 2011. до 2018. године, ови трошкови би
били значајно смањени. Да би се повећао ниво безбједности саобраћаја на путевима,
потребно је унаприједити окружење везано за безбједност на путевима, што би
резултовало већом сигурности на путевима, како за возила, тако и за остале
кориснике путева.
За повећање нивоа безбједности саобраћаја, на сваком нивоу управљања у
систему безбједности саобраћаја, треба користити методе анализе и процјене ризика
раличитих перформанси система. Ово је нарочито важно за: централне власти
(парламент и владу) да припреме и процјене утицај предложених закона,
безбједносних стандарда, правила и препорука, и изградњу и одржавање
путева; централна тијела (министарство саобраћаја, Национални савјет за
безбједност друмског саобраћаја, Управа полиције, Јавна предузећа за путеве и
аутопутеве), да дубинском анализом постигнутих резултата одреде будуће правце
дјеловања, стратешке циљеве у националним програмима за унапређење
безбједности, процјене ризика на путној мрежи, процјену утицаја одабраних
правних прописа и процјена ефикасности и избор стратешких активности; и
регионалне и локалне власти, као и регионалне и локалне савјете за безбједност
саобраћаја на путевима да изврше процјене ризика на локалној путној мрежи, да се
одреде будући стратешки циљеви у локалним програмима за побољшање
безбједности и изврши избор ефикасних стратешких и оперативних поступака
(Јamroz et. el., 2016)
5.

ЗАКЉУЧАК

Иако постоји одређени напредак када је ријеч о смањењу броја погинулих и
тешко повређених лица у односу на 2011. годину, резултати нису задовољавајући.
Неопходна је већи ангажман свих који учествују у систему безбједности саобраћаја
на путевима уколико се желе остварити побољшања, спијечити смртне посљедице
и тешке тјелесне повреде у саобраћајним незгодама и приближити циљевима
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Стратегије о безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске. То се прије
свега односи на повећање политичке воље за рјешавање проблема безбједности
саобраћаја. При томе, издвајања за потребе безбједности на путевима треба
сматрати „инвестицијом“, а не „трошком“.
Као предуслов за постизање циљева Стратегије неопходни су јасни подаци о
сваком појединачном циљу стратегије и њихово перманентно праћење. Без
могућности да се процјени напредак и ефикасност напора да се смањи број смртних
случајева и тешких тјелесних повреда, држава неће бити у стању да идентификује
пропусте у систему и доведе до мјера побољшања.
Значајно је напоменути да, иако резултати о броју погинулих и тешко
повређених лица нису онакви какви су предвиђени Стратегијом, напредак у
смањењу најтежих посљедица и повећању нивоа безбједности саобраћаја ипак
постоји. Додатна побољшања могуће је остварити уколико дође до промјена по
питању политичке воље, јасне одговорности свих субјеката, квалитетних и
свеобухватних података и стручних и институционалних капацитета за спровођење
мјера за повећање нивоа безбједности саобраћаја на путевима у Републици Српској.
Искуство показује да до повећања безбједности саобраћаја на путевима долази само
када дође до координисаног и интегрисаног приступа свих субјеката који учествују
у систему безбједности саобраћаја. Убудуће, биће важно да се учи из искуства, како
сопственог тако и других земаља и ради на побољшању свих фактора који отежавају
успјех.
6.
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