
ОДРЖИВО ФИНАНСИРАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 

- ИСКУСТВА СРБИЈЕ -

1

Проф. др Крсто Липовац

Шеф Катедре за безбедност саобраћаја

Саобраћајни факултет, Београд



2 ОВО ЈЕ ПОЗНАТА ЛЕКЦИЈА!

Најразвијеније земље – (Страна искуства)

УН, СЗО, …(Препоруке)

СФРЈ, БиХ, Србија .. Казне, 50%:50%   

(Наша искуства)



Успешно управљају БС,

Не покушавају управљати БС

покушавају управљати БС, али …

Француска Холандија Јужна Африка

Србија

ТРИ ВРСТЕ ДРЖАВА
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НАЈБОГАТИЈИ НИСУ НАЈБЕЗБЕДНИЈИ?

Три групе 

држава:

1.Шведска

2. Србија

3. С. Арабија



5 ЗАШТО ЈЕ ТО ТАКО?

На ниво БС доминантно утичу 2 фактора: 

бруто национални доходак (БНД) и 

вољност плаћања за БС



ИНСТИТУЦИЈЕ и редовне активности  (Буџет) 

6 ШТА ТРЕБА ФИНАНСИРАТИ

АКТИВНОСТИ - Реализација Стратегије БС 

… Планова, … Кампања …, 



„УЛАГАЊЕ У БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НИЈЕ 
ТРОШАК, ВЕЋ ИНВЕСТИЦИЈА!“

Повољан однос  цена/добит (1:10 до 1:30)

Из саобраћаја се може финансирати БС

Концепт ’’небезбедни финансирају БС’’

ОД ЧЕГА СМО ПОШЛИ?



буџет: рад институција, мере и активности које се стално спроводе,

казне и таксе у вези са небезбедним понашањем: финансирање мера и 

акција БС,

 део цене горива: унапређење саобраћајног система, а посебно изградња, 

одржавање и унапређење инфраструктуре,

таксе при куповини возила: за унапређење безбедносних својстава возила,

 посебни фондови: обично стварани у саобраћају и у вези са саобраћајем,

 део премије осигурања,

донације, спонзорства итд.

ИЗВОРИ СРЕДАТАВА ЗА БС



1)извори: буџет Републике Србије, буџет јединице 
територијалне аутономије и буџет јединице локалне 
самоуправе, наплаћене новчане казне за прекршаје 
предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на 
путевима, поклони или прилози и остали приходи),

2)расподела средстава између државе и ЈЛСсамоуправе  

1) 70% средстава од казне припада буџету Републике, а 

2) 30% припада буџету ЈЛС на чијој територији је прекршај учињен,

Студија примера СРБИЈА (ЗоБС, 2009)



3)расподела средстава према намени  

 75 % средстава Републике за потребе МУП***, 

(на државном нивоу!)

 50% средстава локалне заједнице користе се за 
поправљање саобраћајне инфраструктуре

(на локалномнивоу!)

Студија примера СРБИЈА (ЗоБС, 2009)

*** техничко опремање јединица саобраћајне полиције које 
контролишу и регулишу саобраћај на путевима и других органа 

надлежних за послове безбедности саобраћаја)



3) расподела средстава према намени  

остала средства се коористе за:

рад Тела за координацију, 

унапређење саобраћајног васпитања и образовања, 

превентивно-промотивне активности из области БС, 

научно-истраживачки рад у области БС,

Студија примера СРБИЈА (ЗоБС, 2009)



4) начин коришћења 

средстава БС се користе према програму који доноси 
Влада, надлежни извршни орган јединице територијалне 
аутономије, односно надлежни извршни орган јединице 

локалне самоуправе, на предлог тела за координацију).

Студија примера СРБИЈА (ЗоБС, 2009)



13 Зашто смо то радили?
Број ПОГИНУЛИХ

2000 (1990)

1275 (2001)

536 (2014)



 највише 20% за спровођење мера унапређења 

безбедности путне инфраструктуре из члана 156. 

Закона; 

највише 40% за техничко опремање јединица 

саобраћајне полиције;

највише 5 % за рад тела за координацију.

О ЧЕМУ МОРАТЕ ВОДИТИ РАЧУНА?

Јачи узимају!



најмање 10% за унапређење саобраћајног 

васпитања и образовања; 

најмање 10% за превентивно-промотивне 

активности из области безбедности саобраћаја;

најмање 10% за израду студија, истраживања и 

пројеката из области безбедности саобраћаја;

О ЧЕМУ МОРАТЕ ВОДИТИ РАЧУНА?

Слабији остају без новца!



 Отпори

 Предности

 Недостаци

О ЧЕМУ МОРАТЕ ВОДИТИ РАЧУНА?
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ХВАЛА ВАМ НА ПАЖЊИ!


