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УВОД

„ПРЕДУСЛОВ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЈЕДНОСТИ 

САОБРАЋАЈА ЈЕ ЕКОНОМСКА СПОСОБНОСТ И 

ВОЉНОСТ ПЛАЋАЊА“

Руне Елвик, Норвешка



Средства, која се користе за унапређење
безбједности саобраћаја, треба посматрати
као „инвестицију“, а не као „трошак“!

СТРАТЕГИЈА БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  2013–2022.



ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА БЕЗБЈЕДНОСТИ 
САОБРАЋАЈА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Закон о безбједности саобраћаја на путевима Републике 

Српске

■ Буџет Републике Српске,

■ Донације, спонзорства, кредитна средства,

■ Остали извори



ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА БЕЗБЈЕДНОСТИ 
САОБРАЋАЈА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

СТРАТЕГИЈА  БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  2013–2022

■ Буџет Републике Српске,

■ Средства од казни за саобраћајне прекршаје,

■ Дио накнада од обавезног осигурања,

■ Остали извори



Главна служба за ревизију јавног сектора 

Републике Српске 
Извјештај ревизије учинка ''Безбједност саобраћаја на

путевима у РС“ Број: РУ004-12 

„Размотрити алтернативне могућности за успостављање

додатаних извора финансирања безбједности саобраћаја

на путевима у РС. Влада РС треба да размотри могућности

за измјену прописа који регулишу буџетски систем и буџет

како би се створили услови и претпоставке да се дио јавних

прихода од новчаних казни усмјерава за финансирање

безбједности саобраћаја“.



Трошкови саобраћајних незгода у Републици Српској, 
Економски институт Бања Лука, 2012.



Трошкови саобраћајних незгода у Републици Српској, 
Економски институт Бања Лука, 2012.



ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА БЕЗБЈЕДНОСТИ 
САОБРАЋАЈА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Закон о обавезним осигурањима у саобраћају

■ 1 % од бруто премије осигурања од аутоодговорности,

■ Обавеза траје три године од дана доношења Закона,

■ Средства се троше по Програму који одобрава Влада 

Републике Српске,

■ Приједлог Програма за 2016. (92 % МУП, 5% ЈЛС, 3% за 

провођење Стратегије)



ПРИЈЕДЛОГ: СРЕДСТВА ОД КАЗНИ ЗА 
ПРЕКРШАЈЕ У САОБРАЋАЈУ 

■ 50% МУП РС за опремање саобраћајне 

полиције,

■ 30% Јединици локалне самоуправе на чијем 

подручју је прекршај начињен, за 

активности на унапређењу БС, према 

критеријумима које утврђује Агенција за БС,

■ 20% за провођење активности предвиђених 

Стратегијом и Програмом безбједности 

саобраћаја.



МОДЕЛ КОРИШЋЕЊА ФИНАНСИЈСКИХ 
СРЕДСТАВА У ЈЛС

■ Рад Савјета за безбједност саобраћаја,

■ Унапређење безбједности путне инфраструктуре,

■ Превентивно-промотивне активности из области 

безбједности саобраћаја,

■ Унапређење саобраћајног васпитања и образовања,

■ Техничко опремање субјеката безбједности саобраћаја



Рад Савјета за безбједност саобраћаја

■ Накнада члановима Савјета који нису запослени у ЈЛС,

■ Накнада члановима Савјета који су запослени у ЈЛС,

■ Стручно усавршавање чланова Савјета,

■ Посјете семинарима чланова Савјета и друга службена 

путовања у земљи и иностранству са циљем подизања 

нивоа знања и размјене искустава



Унапређење безбједности путне 
инфраструктуре

■ Анализа стања безбједности саобраћаја на путевима и 
улицама,

■ Идентификација, обиљежавање, рангирање и санација 
опасних мјеста на путевима и улицама,

■ Израда Елабората „Безбједни путеви од куће до школе“,

■ Реализација мјера на смиривању саобраћаја (лежећи 
полицајци, …),

■ Набавка уређаја за контролу брзине кретања и видео 
надзора



Превентивно-промотивне активности из 
области безбједности саобраћаја

■ Израда Стратегије и Програма безбједности саобраћаја,

■ Планирање, организовање и провођење превентивних 

кампања (брзина, алкохол, појас, мобилни телефон, …),

■ Промоција мобилности без употребе аутомобила 

(пјешачење, бициклизам, ЈГП, …)

■ Израда извјештаја и билтена о стању безбједности 

саобраћаја,

■ Обука ватрогасаца и полиције за пружање прве помоћи,



Унапређење саобраћајног васпитања и 
образовања

■ Суфинансирање пројеката невладиних и других 

организација у циљу унапређења саобраћајног 

образовања,

■ Обука учитеља и наставника на тему унапређења БС,

■ Саобраћајно образовање дјеце предшколског и раног 

школског узраста,

■ Набавка образовно-васпитног материјала из БС,

■ Подршка такмичењима из БС.



ПИТАЊА      
КОМЕНТАРИ 

ПРИЈЕДЛОЗИ



ХВАЛА НА ПАЖЊИ!!!
Излагач: Милија Радовић, Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске 

Е-mail: m.radovic@absrs.org


