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САДРЖАЈ РАДА 
 
 
1. Увод 

2. Улога врховних ревизорских институција  

3. Безбједност саобраћаја 

4. Изградња и реконструкција локалне путне мреже и 
безбједност саобраћаја 



УВОД 
 
 
 ВРИ проводе ревизију:  

 

 финансијских извјештаја 

 ревизију усклађености пословања 

 ревизију учинка 

 

 



УВОД 
 
 
 Ревизија учинка се примарно бави питањима примјене 

принципа: 

 економичности,  

 ефикасности и  

 ефективности. 

 Ревизија учинка у суштини даје одговор на два питања: 

 да ли се раде прави послови (ефективност) и  

 да ли се послови раде на прави начин (економичност и 
ефикасност). 

 

 

 

 



УВОД 
 
 
ГСРЈС РС је, с намјером да у Деценији акције безбједности 
саобраћаја на путевима да свој допринос унапређењу ове 
области, планирала и провела двије ревизије учинка које се 
односе на безбједност саобраћаја: 
 
 Безбједност саобраћаја на путевима у РС и  
 
 Управљање изградњом и реконструкцијом локалне путне 
     мреже у РС. 
 

 

 



БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА 
 
 
Фокус на управљање брзинама, вожњу под дејством 

алкохола и управљање опасним мјестима. 

 

Анализа проведених активности саобраћајне полиције 
(брзина и алкохол) и управљача путева (брзина и опасна 
мјеста). 

 

 Идентификација недостатака постојећег начина рада и 
простора за побољшање. 

 



БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА 
 
 
Контроле саобраћајне полиције 
 начин планирања и провођења контрола (врста контрола, 

циљ, избор локација, ...) 
 расподјела ресурса (техничка опремљеност, људски и 

материјални ресурси) 
Гарфикон 1. Узроци СН укупно  Графикон 2. Узроци СН са погинулим и ТП  
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БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА 
 
 
Управљачи путева 
 управљање опасним мјестима (анализе, обиљежавање и 

отклањање опасних мјеста) 
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БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА 
 
 
Управљачи путева 

 

 успостављене процедуре 

 

 преиспитивање и измјене ограничења брзине 

 

 примјена мјера за смиривање саобраћаја 

 

 
 

 

 

 

 



ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА 
ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ 
  
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Пројектна документација и извођење радова 
 
 лоше стање и квалитет локалних путева 

 недостатак планске и пројектне документације 

 недостатак пројеката саобраћајне сигнализације 

 изградња путева без грађевинских дозвола 

 коришћење путева без техничког пријема и употребне 

    дозволе 
 



ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА 
ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ 
  
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Квалитет изведених радова 
 
 одступања у квалитету од стандарда и уговора 
    (35% на тампону и 10% на асфалту) 
 
 видљива оштећења на путевима, и у гарантном року 
     (око 60% на узорку локалних путева) 
 
 извођачи се не позивају да отклоне недостатке у гарантном 
     року (мање од 1% интервенција у гарантном року) 



ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 
 
 
 

Постигнути резултати у овој области нису довољни за 
постизање стратешких циљева.  

 Проведене ревизије учинка су добра полазна основа за 
унапређење безбједности саобраћаја на путевима. 

 Ревизија је путем извјештаја дала препоруке кључним 
актерима у систему. 

 ГСР ЈС РС ће, у складу са својим мандатом, пратити 
провођење препорука путем накнадног прегледа и Јавног 
регистра препорука ревизије учинка. 



ХВАЛА НА ПАЖЊИ! 
www.gsr-rs.org 

milovan.bojic@gsr-rs.org  

bojan.dragisic@gsr-rs.org  

daliborka.kovacevic@gsr-rs.org 
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