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БЕЗБJЕДНОСТ САОБРАЋАЈА КАО ГЛОБАЛНИ ПРОБЛЕМ 

 

 
 

На путевима годишње гине 
1,24 мил. људи (2010)

Саобраћај (легална делатност) 
односи више живота него све 
илегалне делатности заједно!

Возилом је убијено више људи него иједним другим средством -

најсмртносније средство којим располаже човек 
(полиција, војска)

У саобраћају гину млади и сиромашни!

 
 

 

до 1970. БС је ‘’као киша’’ (Богом дата појава)
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Мисли глобално - делуј локално!
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Шведска

САОБРАЋАЈНИ РИЗИК = Број погинулих на 100.000 рег.воз.

3,9

Шведска, од 1970. до 2010. 

Република Српска, 2009,  СР=5,1Шведска, 1971.

38 година кашњења

Како стићи најбоље?

 
 

 

(12,8)

Јавни ризик – Број погинулих у СН, на 100.000 становника

Шведска, од 1970 до 2010. 

Република Српска, 2009 

ЈАВНИ РИЗИК - Број погинулих/100.000 становника

Шведска, 1977. 

32 године кашњења

Како стићи најбоље?
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Број умрлих према водећим узроцима смрти, у Европском региону СЗО
Source: European status report on road safety, WHO/2009

У САОБРАЋАЈУ ГИНУ МЛАДИ

Саобраћајне незгоде су 8. узрок смрти у свету, али

 
 

 

• Прекомерна и неприлагођена брзина,

• Вожња под дејством алкохола,

• Некоришћење кацига,

• Некоришћење сигурносних појасева,

• Некоришћење дечијих седишта.

ПЕТ КЉУЧНИХ ФАКТОРА РИЗИКА
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ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ СТАНДАРД ISO/FDIS 39001 

 

Човек-Возило-Пут-Окружење

Инфраструктура

Возила 

Превоз путника и терета

Корисници пута 

Радови на путу

Предузећа и установе

Редовно праћење БС

Прописи у БС

Локалне заједнице ...

2

На шта се односи ИСО 39001?

 
 

 

 

Елиминисати погибије и ТТП у 

саобраћају

Сва средства (добровољно или 

обавезујуће) усмерена на организације 

који учествују у саобраћају, 

Користити и ширити најбољу праксу

Пренос знања стручњака за БС на ИСО 

заједницу 

4

Визија ИСО 39001
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ГЛОБАЛНИ ПЛАН  

Деценије акције за безбедност на путевима 2010-2020 
 

1. Сврха документа 

 

Овај  План  представља  водећи  документ  који  ће  омогућити  спровођење  и  

координирање заједничких  активности  ка  постизању  циљева  Декаде  акције  за  

безбедност  на  путевима 2011-2020.  Он  објашњава  позадину  и  разлоге  проглашења  

Декаде  од  стране  Генералне скупштине  Уједињених  нација  и  служи  као  

инструмент  подршке  развоју  националних  и локалних  акционих  планова,  а  

истовремено  представља  оквир  који  ће  омогућити координисање  активности  на  

глобалном  нивоу.  Пројекат  је  усмерен  ка  широком аудиторијуму  који  укључује  

представнике  националних  и  локалних  власти,  цивилног друштва и приватних 

компанија који желе да током наредне деценије ускладе своје активности са 

активностима на глобалном нивоу. 

 

2. Позадина проблема 

 

У свету 1,3 милиона људи годишње изгуби живот у саобраћаним незгодама  на 

путевима,  што  чини преко 3000 смртних случајева дневно, а више од половине 

настрадалих нису путници у  возилима.  Сваке  године  20-50  милиона  учесника  у  

саобраћају  претрпи  повреде  које  нису  смртоносне,  али  представљају  значајан  

узрок  инвалидитета  у  свету.  Око  90%  смртних случајева  изазваних  саобраћајним  

незгодама  на  путевима  догоди  се  у  неразвијеним  и средње развијеним земљама које 

поседују мање од половине возила регистрованих у свету.  Повреде  у  саобраћају  су  

један  од  три  водећа  узрока  смрти  у  старосној  групи  од  5  до  44  године.  Уколико  

у  скоријој  будућности  не  буду  предузете  неке  ефективније  мере, саобраћајни  

трауматизам  ће  постати  пети  водећи  узрок  смрти  у  свету,  и  резултоваће  са 

процењених  2,4  милиона  смртних  случајева  годишње.  Ово  је,  делом,  резултат  

повећања броја  моторних  возила  без  побољшања  стратегија  безбедности  на  

путевима  као  и неадекватног  планског  искоришћавања  земљишта.  Економски  

трошкови  незгода  у  којима учествују моторна возила износе 1-3% одговарајућег 

Бруто националног производа земаља света  и  достижу  цифру  од  500  милијарди  

долара.  Смањење  броја  повреда  и  смртних случајева  у  друмском  саобраћају  ће  

умањити  негативне  последице,  омогућити  раст  и продуктивније коришћење 

постојећих ресурса. 

 

Успјешне иницијативе 

 

Повреде  у  саобраћајним  незгодама  се  могу  спречити.  Искуства  показују  да  су  

адекватно  финансирана  Агенција  за  безбедност  на  путевима  и  Национални  план  

или  стратегија  са  мерљивим  циљевима  кључне  компоненте  одрживог  одговора  на  

захтеве  безбедности  у  саобраћају.  У  ефективне  интервенције  спадају:  укључивање  

принципа  безбедности  саобраћаја  у  планско  искоришћавање  земљишта,  урбано  

планирање  и  планирање  саобраћаја,  пројектовање  безбеднијих  путева  и  независне  

провере  безбедности  на  путевима  приликом  планирања  нових  пројеката,  

унапређење  безбедности  самих  возила, промовисање јавног превоза, ефикасна 

контрола брзине од стране полиције и коришћење других мера за успоравање 

саобраћаја, доношење и спровођење закона који обавезују на коришћење сигурносних 
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појасева, кацига и дечијих седишта, одређивање дозвољеног нивоа и  

провера  концентрације  алкохола  у  крви  за  возаче,  побољшање  

начина  непосредног збрињавања настрадалих у саобраћајним незгодама. Кампање за 

подизања свести такође играју важну улогу у пружању подршке спровођењу законских 

мера кроз повећање свести о ризицима и казненим мерама у случају непоштовања 

закона. 

 

3. Зашто Декада акције за безбедност саобраћаја? 

 

У  свом  извештају  за  2009.  годину  Комисија  за  глобалну  безбедност  на  путевима  

је предложила покретање Декаде акције за безбедност на путевима. Предлог је 

прихваћен од стране  великог  броја  јавних  личности,  као  и  чланова  Комисије  

Уједињених  нација за безбедност на путевима. Генерални секретар УН, у свом 

извештају Генералној скупштини  из  2009. године, охрабрује државе чланице да 

подрже напоре за успостављање Декаде која би  представљала  прилику  за  спровођење  

дугорочних  и   

 

 

 

координираних  активности  у  циљу подршке регионалној, националној и локалној 

безбедности на путевима. Кључни партнери за глобалну безбедност на путевима слажу 

се да је сада прави  тренутак за убрзано улагање у безбедност на путевима у 

неразвијеним и средње развијеним земљама, као  и  за  развој  одрживих  стратегија  и  

програма  безбедности  на  путевима  који  би преиспитали  однос  учесника  у  

саобраћају,  подстакли  коришћење  јавног  превоза,  и променили приступ мерењу 

националног напретка у политици  транспорта.  Главни фактори ризика су схваћени у 

оној мери у којој су обезбеђене ефикасне методе за  њихово решавање. Сарадничка  

структура  је  успостављена  како  би  окупила  кључне  међународне  субјекте, 

финансијере, цивилна удружења, а утврђен је и начин финансирања  за подршку 

убрзаном улагању  и  активностима.  Политичка  воља  и  адекватни  финансијски  

ресурси  су  кључни елементи који још увек недостају.  

 

У марту 2010. године Генерална скупштина Уједињених нација је резолуцијом  

прогласила  Декаду акције за безбедност на путевима 2011-2020 (А/64/255) 2 са циљем 

стабилизације, а  затим и смањења предвиђеног броја смртних случајева у друмском 

саобраћају широм света  спровођењем  различитих  акција  на  националном,  

регионалном  и  глобалном  нивоу.  Резолуција позива државе чланице да спроводе 

активности у циљу повећања безбедности  на  путевима,  посебно  у  области  

управљања  безбедности  саобраћаја  на  путевима,  инфраструктуре  путева,  

безбедности  самих  возила,  понашања  учесника  у  саобраћају, едукације о 

безбедности на путевима, непосредном збрињавању повређених, извештавању  о  

незгодама  и  сл.  И  поред  учествовања  у  остваривању  и  праћењу  напретка  

глобалних циљева  Декаде,  свака  држава  чланица  би  појединачно  требало  да  

постави  националне циљеве  који  се  односе  на  ову  област  деловања.   

 

4. Оквир за Декаду 

 

Водећи  принципи  на  којима  је  заснован  план  Декаде  су  укључени  у  приступ  

„безбедног система“. Овај приступ има за циљ да развије систем друмског саобраћаја 

који ће бити у могућности да се боље прилагоди људским грешкама и да узме у обзир 

рањивост људскогn тела.  Он  полази  од  прихватања  људске  грешке,  а  у  складу  са  
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тим  и схватања  да  се саобраћајне незгоде не могу у потпуности 

избећи. Циљ безбедног система је осигурати да саобраћајна незгода не 

доведе до озбиљнијег повређивања. Приступ сматра да су људска ограничења - јачина 

кинетичке енергије коју људско тело може да поднесе  - важна основа ускладу са којом 

ће бити дизајниран систем друмског транспорта, а да други аспекти, као што су  развој  

непосредног  путног  окружења  и  самих  возила,  морају  бити  усклађени  са 

постављеним ограничењима. Учесницима у саобраћају, возилима и путној мрежи / 

окружењу се  приступа  на  један  свеобухватан  начин,  кроз  широк  спектар  

интервенција,  са  већом пажњом  усмереном  на  контролу  брзине  и  пројектовање  

саобраћајница  него  на традиционалне приступе безбедности на путевима. 

 

Овакав  приступ  подразумева  пребацивање  највећег  дела  одговорности  са  учесника  

у саобраћају на оне који креирају систем друмског саобраћаја. Креатори система су пре 

свега  они који  су одговорни за путеве, аутомобилска индустрија, полиција, власт и  

законодавна  тела.  Међутим,  постоје  и  многе  друге  инстутиције  које  такође  имају  

одговорност  за  безбедност  на  путевима,  као  што  су  здравствене  службе,  систем  

правосуђа,  школе  и  невладине  организације.  Индивидуални  учесници  у  саобраћају  

имају  обавезу  да  поштују  законе и прописе. 

 

Циљеви 

 

Општи  циљ Декаде ће бити да се стабилизује, а затим и смањи предвиђени број 

смртних случајева у саобраћају на путевима широм света до 2020. године. Реализација 

овог циља  ће  бити постигнута кроз: 

 

 развој и примену одрживих стратегија и програма за безбедност на путевима, 

 постављање амбициозног, али изводљивог циља смањења броја погинулих у 

друмском саобраћају до 2020. године надградњом постојећих регионалних 

програма за превенцију повређивања, 

 јачање управљачке инфраструктуре и капацитета за техничку имплементацију 

активности у вези са безбедношћу на путевима на националном, регионалном и 

глобалном нивоу, 

 побољшање квалитета прикупљања података на националном, регионалном и 

глобалном нивоу; 

 праћење напретка и резултата путем одређеног броја унапред дефинисаних 

показатеља на националном, регионалном и глобалном нивоу, 

 подстицање  већег  финансијског  улагања  у  безбедност  на  путевима  и  боље 

искоришћавање  постојећих  ресурса -  један  од  начина  је  укључивање  

компоненти безбедности на путевима у пројекте путне инфраструктуре. 

 

Активности 

 

Активности током Декаде би требало спроводити на локалном, националном,  

регионалном и глобалном  нивоу,  али  ће  фокус  првенствено  бити  на  националним  

и  локалним  активностима.  У  складу  са  националним  и  локалним  законским  

регулативама  државе  се охрабрују да своје активности спроводе у оквиру 5 основних 

области деловања  приказаних у следећим колонама („стубовима“). 
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Колона 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 

Органозовање 

и управљање 

безбедношћу 

саобраћаја 

Безбеднији 

путеви и 

кретање 

Безбеднија 

возила 

Безбеднији 

учесници у 

саобраћају 

Активности 

након 

саобраћајне 

незгоде 

 

Финансирање активности 

 

Почетне процене указују на то да државе у свету троше око 500 милијарди долара 

годишње на путну  инфраструктуру.  Усмеравање  чак  и  малог  процента  тих  

средстава  у  правцу остваривања циљева Декаде би требало да буде приоритет сваке 

земље. Ипак,  у  циљу  успешног  спровођења  акционог  плана,  можда  ће  бити  

потребно  значајно улагање додатних средстава, нарочито од стране самих земаља,  али 

и јавног и приватног сектора. У свом извештају Учинимо путеве безбедним из 2006. 

године, Комисија за глобалну безбедност на путевима уложила је 300 милиона 

америчких долара у десетогодишњи фонд за  глобални  акциони  план  који  би  

омогућио  побољшање  безбедносних  карактеристика планираних великих  

инвестиција у путну  инфраструктуру  током наредне деценије и дуже. Иако овде 

недостају, средства за неке аспекте плана су  доступна од стране Светске банке за 

институције Глобалне безбедности на путевима, као и од регионалних банака за развој 

и донатора  из  приватног  сектора.  Почетне  процене  висине  потребних  средстава  за 

националне  активности  су  око  200  милиона  америчких  долара  годишње,  што  

резултира износом од 2 милијарде долара за читаву деценију. 

 

Заједничким  напорима  међународне  заједнице  висина  средстава  за  финансирање 

безбедности  на  путевима  износи,  према  грубим  проценама,  између  10-25 милиона 

америчких долара годишње. Сви додатни напори традиционалне донаторске заједнице 

су очито  недовољни  да  стигну  до  износа  сразмерног  обиму  проблема.  Овај  јаз  се  

мора премостити обезбеђивањем учешћа великог броја улагача. Као пример, већ је  

успостављено  неколико  фондова  који  омогућавају  приватном  сектору  да  подржи  

имплементацију  овог  плана, пре свега у неразвијеним и средње развијеним земљама. 
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УЛОГА АГЕНЦИЈЕ ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЗАЈЕДНИЧКОМ 

ПРОВОЂЕЊУ ПРЕВЕНТИВНИХ АКТИВНОСТИ 

 

Закон о безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске одговорност за стање 

безбједности саобраћаја утврдио је на сљедећи начин: „Републички органи управе и 

институције надлежне и одговорне за стање безбједности саобраћаја су Министарство 

саобраћаја и веза, Министарство унутрашњих послова, Министарство просвјете и 

културе, Министарство здравља и социјалне заштите, Агенција за безбједност 

саобраћаја Републике Српске, Републичка управа за инспекцијске послове, Ауто-мото 

савез Републике Српске, јавна предузећа којима је повјерено управљање путном 

мрежом, те органи јединица локалне самоуправе“.  

 

У циљу подстицања превентивних и других активности у области безбједности 

саобраћаја, остваривања координације и сарадње укључених субјеката, законом је 

предвиђено оснивање Савјета за безбједност саобраћаја као савјетодавног тијела Владе 

Републике Српске. Наведеним законом предвиђено је и оснивање Агенције за 

безбједност саобраћаја, а један од основних задатака Агенције јесте координација рада 

свих субјеката у систему безбједности саобраћаја, а посебно органа управе Републике 

Српске, јавних предузећа, органа јединица локалне самоуправе, стручних и 

научноистраживачких организација и институција, невладиних организација и других 

заинтересованих субјеката. 
 

Агенција за безбједност саобраћаја, заједно са другим субјектима безбједности 

саобраћаја, припремила је План превентивних активности за 2013. годину. Савјет за 

безбједност саобраћаја Републике Српске је у Јануару ове године, у оквиру Плана рада 

Агенције за 2013. годину разматрао и дао позитивно мишљење на План превентивних  
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активности за 2013. годину. План превентивних активности, у форми 

Упитника, достављен је свим субјектима безбједности саобраћаја 

наведеним у Плану, као и осигуравајућим друштвима. Попуњен упитник доставило је 

пет субјеката безбједности саобраћаја, 22 јединице локалне самоуправе и једно 

осигуравајуће друштво. 

 

ЗНАЧАЈ И ЦИЉЕВИ ПРОВОЂЕЊА ПРЕВЕНТИВНИХ АКТИВНОСТИ 

 

Циљеви провођења превентивних активности могли би се груписати на сљедећи начин: 

- промјена ставова и понашања учесника у саобраћају, 

- промоција безбједности саобраћаја и подизање јавне свијести о значају 

рјешавања овог проблема, 

- подстицање и координација рада свих субјеката у систему безбједности 

саобраћаја, 

- мјерење прелазних показатеља безбједности саобраћаја (степен кориштења 

безбједносних појасева и сједалица за дјецу, степен поштовања дозвољене  

- брзине кретања, број возача који возе под утицајем алкохола, степен коришћења 

мобилног телефона у вожњи). 
 

План превентивних активности 
 

Дан/ 
мјесец 

2013 
Јануар Фебруар Март Април Мај Јуни Јули Август Септемба

р 

Октобар Новембар Децембар 

Понедјељак    1    1      

Уторак  1   2    2   1   

Сриједа  2   3  1   3   2   

Четвртак 3   4  2   4 1  3   

Петак  4 1 1 5  3   5 2  4 1  

Субота 5 2 2 6  4 1 6 3  5 2  

Недјеља 6 3 3 7  5 2 7 4 1 6 3 1 

Понедјељак 7 4 4 8  6 3 8 5 2 7 4 2 

Уторак  8 5 5 9  7 4 9 6 3 8 5 3 

Сриједа  9 6 6 10  8 5 10 7 4 9 6 4 

Четвртак 10 7 7 11  9 6 11 8 5 10 7 5 

Петак  11 8 8 12  10 7 12 9 6 11  8 6 

Субота 12 9 9 13  11 8 13 10 7 12  9 7 

Недјеља 13 10 10 14  12 9 14 11 8 13  10 8 

Понедјељак 14 11 11  15  13 10 15 12 9 14  11 9 

Уторак  15 12 12  16  14 11 16 13 10 15  12 10 

Сриједа  16 13 13  17  15 12 17 14 11 16  13 11 

Четвртак 17 14 14  18  16 13 18 15 12 17  14 12 

Петак  18 15 15  19  17 14 19 16 13 18  15 13 

Субота 19 16 16  20  18 15 20 17 14 19  16 14 

Недјеља 20 17 17  21  19 16 21 18  15 20  17 15 

Понедјељак 21 18 18  22  20  17 22 19  16 21 18 16 

Уторак  22 19 19  23  21  18 23 20  17 22 19 17 

Сриједа  23 20 20  24  22  19 24 21  18 23 20 18 

Четвртак 24 21 21  25  23  20 25 22  19 24 21 19 

Петак  25 22 22  26  24  21 26 23  20 25 22 20 

Субота 26 23 23  27  25  22 27 24  21 26 23 21 

Недјеља 27 24 24  28  26  23 28 25  22 27 24 22 

Понедјељак 28 25 25  29  27  24 29 26  23 28 25 23 

Уторак  29 26 26  30  28  25 30 27  24 29 26 24 

Сриједа  30 27 27   29  26 26 28  25 30 27 25 

Четвртак 31 28 28   30  27 27 29  26 31 28 26 

Петак    29   31  28 28 30  27  29 27 

Субота   30    29  29  28  30 28 

Недјеља   31    30  30  29   29 

Понедјељак          30   30 

Уторак            31 
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Легенда: 

  Потенцијално укључени субјекти  

 Назив активности 
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 Алкохол и вожња (истраж. и камп.)  Х   Х  Х      

 Пјешаци (истраж. и камп.)  Х   Х  Х      

 Пружни прелази (истраж. и камп.)  Х   Х      Х  

 Појасеви-моб. тел. (истраж. и 

камп.) 

 Х Х  Х  Х      

 Брзина (истраж. и камп.)  Х   Х  Х  Х    

 Бициклисти (истраж. и камп.)  Х   Х  Х      

 Технички прегледи 

 

 Х   Х  Х      

 АМС-Обука дјеце и полигон       Х      

 Трактористи  Х   Х  Х      

 Међународна седмица безбјед.  Х  Х Х  Х  Х    

 Недјеља дјетета  Х  Х Х  Х      

 Међународни дан сјећања  Х   Х  Х  Х    

*** Зимска служба  Х   Х  Х  Х    

 Контрола рада ауто школа   Х  Х        

 Утицај болести и лијекова    Х Х  Х      

 

ПРИМЈЕР; 

 

1) Превентивна активност на повећању употребе појасева и сједалица за 

дјецу, 

 

Циљ 

програма: 
- смањити број смртно страдалих и тешко повријеђених возача и 

лица која се превозе у возилу, 

- повећати употребу сигурносних појасева и сједалица за дјецу. 

Активности: - методом опажања извршити мјерење употребе појасева и 

сједалицу за дјецу најмање два пута у току године, 

- урадити програм медијске кампање који подразумијева 

дефинисање активности, временског оквира њиховог провођења и 

задатке субјеката који су укључени у кампању, 

- израдити материјал за кампању, извршити дистрибуцију 

материјала и емитовање медијских садржаја кампање, 

- реализовати кампању у складу са програмом, 

- урадити извјештај о реализацији кампање. 

Показатељи: - проценат кориштења сигурносних појасева од стране возача, 

сувозача и путника на задњим сједиштима прије и послије 

кампање, 

- проценат кориштења сједалица за дјецу прије и послије кампање. 
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О Д Л У К A 

о безбједности саобраћаја на путевима општине 

 

На основу члана 2. Закона о oсновама безбједности саобраћаја на путевима у Босни и 

Херцеговини (''Службени гласник Босне и Херцеговине'', број: 6/06, 75/06, 44/07, 84/09 

и 48/10 ) и члана 2. Закона о безбједности саобраћаја на путевима РепубликеСрпске 

(''Службени гласник Републике Српске'', број: 63/11) свака општина у Републици 

Српској дужна је донијети Одлуку о безбједности саобраћаја на путевима општине.  

 

Ова одлука треба да садржи следеће: 

 

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 

-Појмови су дефинисани  Законом о основама и Законом о безбједности  саобраћаја 

(нема потребе их у одлуци дефинисати). 

 

Овом одлуком прописују се:  

 

- мјере безбједности, услови на путевима и другим јавним површинама на којима 

се одвија саобраћај, 

- организовање и регулисање саобраћаја, као и контролу стања и одржавања 

путева којима управљају, објеката, саобраћајне сигнализације и опреме пута на 

начин да се осигура безбједно и несметано одвијање саобраћаја, 

- отклањање недостатака усљед којих на неким мјестима долази до аобраћајних 

незгода 

- друга питања из области безбједности саобраћаја на путевима која нису 

регулисана Законом о основама безбједности саобраћаја на путевима у Босни и 

Херцеговини и Законом о безбједности саобраћаја на путевима Републике 

Српске. 

 

ІІ. УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЈЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА 

 

У циљу подстицања превентивних и других активности у области безбједности 

саобраћаја, остваривања координације и сарадње укључених субјеката оснива се Савјет 

за безбједност саобраћаја општине (у даљем тексту Савјет). У овом дијелу треба 

детаљно дефинисати задатке Савјета, начин именовања чланова Савјета, финансирање 

рада Савјета, потребна стратешка документа која треба да донесе Савјет на локалном 

нивоу а усвоји Скупштина општине (Стратегија и Програм безбједности саобраћаја), 

приједлог начина трошења планираних средстава итд. 

 

III. ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ САОБРАЋАЈА 

 

1. Првенство пролаза 

2. Ограничење саобраћаја 

3. Превоз аутобусима 

4. Заустављање и паркирање возила 
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(Напомена: У мањим општинама би паркирање могло бити обухваћено овом Одлуком, 

док би за веће општине паркирање требало регулисати посебном Одлуком о начину и 

условима паркирања) 

5. Кретање пјешака 

6. Регистрација запрежних возила 

 

IV. ОБУЧАВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ВОЗАЧЕ И ПРОВЈЕРА ЗНАЊА 

 

V. ПОСЕБНЕ МЈЕРЕ БЕЗБЈЕДНОСТИ 

 

VI. НАДЗОР НАД ПРОВОЂЕЊЕМ ОДЛУКЕ 

 

VII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

за доношење наведене одлуке 
 

ПРАВНИ ОСНОВ 

 

Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у одредбама Закона о основама 

безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини (''Службени гласник БиХ'', 

број: 6/06, 75/06, 44/07, 84/09 и 48/10) и Закона о безбједности саобраћаја на путевима 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 63/11). 

 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

 

Ступањем на снагу Закона о безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“,број: 63/11) уз важећи Закон о основама 

безбједности саобраћаја на путевима БиХ (''Службени гласник БиХ'', број: 6/06, 75/06, 

44/07, 84/09 и 48/10) који је мјењан и допуњаван, условило је доношење предложене 

одлуке. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ РЈЕШЕЊА 

 

Чланом 2. Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у Босни и 

Херцеговини прописано је: ''Органи Босне и Херцеговине, ентитетски и кантонални 

органи и органи Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине и органи локалне самоуправе и 

локалне управе у градовима и општинама (у даљем тексту: надлежни органи) 

обезбједиће спровођење овог закона и у оквиру своје надлежности доносиће прописе и 

предузимаће друге потребне мјере за његово досљедно спровођење''. 

 

У члану 2. став (2) Закона о безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске 

прописано је: „Јединице локалне самоуправе на свом подручју надлежне су за 

организовање и регулисање саобраћаја, као и контролу стања и одржавања путева 

којима управљају, објеката, саобраћајне сигнализације и опреме пута на начин да се  
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осигура безбједно и несметано одвијање саобраћаја, да отклањају све недостатке усљед 

којих на неким мјестима долази до саобраћајних незгода и друге послове прописане 

законом“. У ставу (3) истог члана прописано је: „Јединице локалне самоуправе дужне 

су да у складу са одредбама закона донесу прописе о безбједности саобраћаја на 

путевима на подручју јединице локалне самоуправе“. 

 

У члану 1. Одлуке прописано је шта је предмет регулисања. Одредбе ове одлуке 

примјењиваће се и на дионицама магистралних и регионалних путева које се налазе на 

територији општине. За спровођење ове одлуке одређује се надлежно одјељење за 

послове саобраћаја, а надзор над примјеном ове одлуке врше надлежна полицијска 

станица, комунална полиција и саобраћајна инспекција у оквиру своје надлежности. На 

предметну одлуку Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске дала је 

позитивно мишљење. 

 

Предлаже се Скупштини општине да донесе Одлуку о безбједности саобраћаја на 

путевима општине_________. 

 

 

СТРАТЕГИЈА БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И АКЦИОНИ ПЛАН НА 

ЛОКАЛНОМ НИВОУ 

 

Приликом израдe стратегије безбједности саобраћаја на локалном нивоу, неопходно је 

предузети следеће кораке: 

 

 Формирање радне групе, 

 Организација радионице за процјену капацитета безбједности саобраћаја 

уз подршку Агенције за безбједност саобраћаја Републике Српске са 

акцентом на 5 (пет) основних области (стубова) који су засновани на 

препорукама Свјетског извјештаја о превенцији повређивања на путевима 

и предложени од стране Комисије за глобалну безбједност на путевима,  

 Израда стратегије безбједности саобраћаја на локалном нивоу, 

 Израда акционог плана. 

 

1. ФОРМИРАЊЕ РАДНЕ ГРУПЕ 

 

Чланови радне групе на нивоу локалне заједнице морају да се бирају пажљиво и да се 

води рачуна о спремности чланова на кординацију и сарадњу како у хоризонаталном 

тако и у вертикалном смислу. У радну групу треба да буде увучено што је могуће више 

субјеката, а било би добро да се и јавност укључи са приједлозима. Укључивање 

јавности би помогло подизању свијести грађања о безбједности саобраћаја. 

 

Група мора бити сачињена од чланова који су спремни и компентентни да изврше све 

потребне анализе. Такође би било добро да чланови имају искуство у области 

саобраћаја, као и да буду утицајни у сферама које се тичу саобраћаја. Радна група 

формира се именовањем од стране Начелника општине (Градоначелника) или на 

основу одлуке Скупштине општине и требало би да је чине чланови Савјета за 

безбједност саобраћаја и начелници одјелења за стамбено комуналне послове и послове 

саобраћаја и одјелења за просторно уређење. Чланови радне групе имају улогу стручне 
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екипе и за свој рад одговарају Начелнику општине (Градоначелнику) 

или Скупштини општине. 

 

Осим Радне групе, за израду и имплементацију стратегије веома је битно да се укључе 

и други начелници општинских одјељења, а такође и представници других институција 

(уколико већ нису чланови Савјета за безбједност саобраћаја), као што су 

представници: Полицијске станице за безбједност саобраћаја, Комуналне полиције, 

комуналног предузећа, предузећа за одржавање путева, предузећа за јавни превоз 

путника, таксиста, предшколских установа, Основних школа, Средњих школа, 

осигуравајућих друштава, представници АМД, техничких прегледа, домова здравља, 

жељезница РС, ватрогасних јединица, мјесних заједница, заједница етажних власника... 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДИОНИЦЕ УЗ ПОДРШКУ АГЕНЦИЈЕ ЗА 

БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ СА АКЦЕНТОМ 

НА 5 (ПЕТ) ОСНОВНИХ ОБЛАСТИ (СТУБОВА) 

 

Након формирања радне групе, следећи корак је процјена капацитета безбједности 

саобраћаја на нивоу локалне заједнице. Процјена капацитета безбједности саобраћаја  

 

 

врши се под надзором Агенције за безбједност саобраћаја Републике Српске кроз 

серију упитника, с тим што би сви чланови радне групе били подијељени у 5 (пет) 

специјализованих група, односно за сваку област (стуб) по једна специјализована група.  

 

3. ИЗРАДА СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 

 

Процес израде стратегије безбjедности саобраћаја је врло сложен јер подразумиjева 

више комплексних корака, почев од анализе постојећег стања, па све до дефинисања 

конкретног акционог плана. С обзиром на то да локалне заједнице имају различите 

проблеме, ризике, распореде настанка саобраћајних незгода и сл., приказано је која 

истраживања је потребно спровести како би се правилно поставила стратегија 

безбједности саобраћаја и акциони план на локалном нивоу.  

 

Први корак је анализа постојећег стања, односно анализа саобраћајних незгода. 

Анализом саобраћајних незгода се долази до тзв. објективних ризика. На основу 

саобраћајних незгода може се дефинисати тзв. просторни објективни ризик, односно 

мјеста повећане угрожености у саобраћаја, тзв. ''црне тачке'', затим је могуће 

дефинисати тзв. временски објективни ризик, односно вријеме и период повећане 

угрожености у саобраћају, а један од већих значаја анализе саобраћајних незгода огледа 

се и у могућности дефинисања угрожених категорија учесника у саобраћају (нпр. 

пјешаци, дјеца, млади возачи итд.).  

 

Други корак у оквиру анализе постојећег стања је анализа ставова грађана у циљу 

утврђивања, односно дефинисања тзв. субјективних ризика у саобраћају. Због тога је 

важно уочити и јасно дефинисати субјективне ризике, јер се отклањањем субјективних 

ризика такође утиче на унапређење безбједности саобраћаја. 

 

Трећи корак  представља анкета, односно интервју заинтересованих субјеката и 

извјештаји, добијени на основу мишљења, запажања, искустава и уочених проблема од 

стране општинских органа, школа, аутошкола, јавних предузећа која се баве превозом  
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терета и путника, саобраћајне полиције и других субјеката који се 

обрађују и евидентирају у форми проблема безбједности саобраћаја.  

 

Четврти корак је уочавање проблема другим техникама истраживања, осим анализе и 

дефинисања постојећег стања, односно научним посматрањем, експериментом, 

мјерењима, конфликтном техником, итд. Ове методе по правилу уочавају и мјере 

индикаторе безбједности саобраћаја, као што су проценат коришћења сигурносних 

појасева, проценат возача који прекорачују ограничење брзине, број и тежину 

конфликата итд.). Значај индикатора безбједности саобраћаја се огледа у томе да није 

потребно чекати да се догоде саобраћајне незгоде, већ се на основу уочених 

небезбједних понашања може процјенити, односно дефинисати ниво безбједности 

саобраћаја. 

 

4. ИЗРАДА АКЦИОНОГ ПЛАНА 

 

Акциони план или акциони планови треба да допринесу јачању 5 (пет) основних 

стубова) који су засновани на препорукама Свјетског извјештаја о превенцији 

повређивања на путевима и предложени од стране Комисије за глобалну безбједност на 

путевима и акциони план треба да садржи следеће податке: 

 

 Приоритетне области 

 Акција 

 Одговорне организације 

 Временски оквир за реализацију акционог плана са буџетом за сваку годину 

 Укупан буџет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


