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Резиме: Константно праћење и анализа стања безбједности друмског саобраћаја су основни предуслов 
за квалитетно предузимање управљачких мјера и акција чији је циљ побољшање нивоа безбједности 
саобраћаја на путевима. У овом раду је методом мапирања ризика страдања по општинама у Републици 
Српској приказано стање безбједности саобраћаја у претходне двије године (2011. и 2012.). Све 
саобраћајне незгоде су помоћу пондера (1, 13 и 99) сведене на саобраћајне незгоде са лаким тјелесним 
повредама и на основу тако добијених резултата урађене су мапе ризика страдања (јавни и саобраћајни 
ризик) по јединицама локалне самоуправе у Републици Српској. Добијени резултати омогућавају научној 
и стручној јавности међусобно поређење и увид у рад одговорних субјеката надлежних за безбједност 
саобраћаја на подручју цијеле Републике Српске. 
 
Кључне ријечи: безбједност, ризик, мапирање. 

1. УВОД 

Саобраћајне незгоде и штетне последице које оне проузрокују данас су препознате као 
глобални проблем. О обиму проблема безбједности саобраћаја говоре чињенице да сваке 
године на путевима широм свијета живот изгуби 1,3 милиона људи, а 30-50 милиона бива 
повријеђено. Како би се до 2020. године преполовио број погинулих у саобраћају, Генерална 
скупштина Уједињених Нација усвојила је резолуцију 64/255 којом се преиод од 2010. до 2020. 
године проглашава Декадом акција у безбједности саобраћаја. Основни циљ је стабилизовати, 
тј. зауставити раст броја погинулих, а након тога предузети мјере које ће довести и до смањења 
овог броја. Како би се постигао зацртани циљ утврђен Глобалним планом потребно је прије 
свега да се сви субјекти одговорни за безбједност саобраћаја воде паролом "Мисли глобално 
дјелуј локално".  

Један од најефикаснијих алата за утврђивање тренутног стања безбједности саобраћаја на 
неком подручју је мапирање ризика. Мапирањем ризика обезбјеђује се стручно и квалитетно 
сагледавање тренутног стања безбједности саобраћаја на одређеној регији, локалној заједници 
или дионици пута, као могућност међусобног поређења истих. На основу добијених мапа 
ризика стручна јавност добија информацију о томе који одговорни субјекти, у овом случају 
локалне заједнице раде добро када је у питању безбједност саобраћаја, а које још нису 
прихватиле неизбјежну чињеницу да се безбједношћу саобраћаја може и МОРА управљати. 

2. МЕТОД И ЦИЉ ИСТРАЖИВАЊА 

2.1. Предмет и циљ истраживања 

Предмет овог истраживања је просторна расподјела саобраћајаних незгода, тј. њихових 
штетних последица за претходне двије године (2011. и 2012.). Мјерење нивоа безбједности 
саобраћаја је веома специфично, стога се у овом раду ишло на процјену безбједности на 
основу пондерисаног броја саобраћајних незгода по центрима јавне безбједности и општинама 
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у Републици Српској. Основни циљ је био сагледавање стања безбједности на локалном нивоу 
и међусобно поређење центара јавне безбједности као и појединачних општина.  

2.2. Метод 

Резултати истраживања добијени су методом анализе саобраћајних незгода. За анализу су 
кориштени службени подаци о саобраћајним незгодама (саобраћајне незгоде са погинулим, 
тешко повријеђеним и лакше повријеђеним лицима) Министарства унутрашњих послова РС. 
Како би добили што реалнију слику о нивоу безбједности, како по појединим центрима јавне 
безбједности тако и по општинама, све саобраћајне незгоде су сведене на саобраћајне незгоде 
са лакшим тјелесним повредама. Другим ријечима кориштени су пондери (Кукић и др. 2012)  1, 
13 и 99 препоручени од стране Британског министарства за транспорт5, а пондерисање је 
вршено на сљедећи начин: 

ПОГ*99TTП*13ЛТП*1ПБСН ++=  
 

На овај начин добијени пондерисани број саобраћајних незгода кориштен је за израчунавање 
Јавног (ЈПБН) и Саобраћајног ризика (СПБН) на основу пондерисаног броја саобраћајних 
незгода. 

10000*
становника Број
ПБНЈПБН =  

 

1000*
возила рег. Број

ПБНСПБН =  

 
Добијени подаци о саобраћајним незгодама (погинули, тешко повријеђени и лакше 
повријеђени) за  претходне двије године (2011. и 2012.) обрађени су методом директне и 
упоредне статистичке анализе, а графички су приказани најважнији резултати. Како би се 
добијене мапе ризика могле поредити са резултатима из окружења, за рангове ризика усвојене 
су следеће вриједности (табела 1): 

ЈПБН СПБН 
до 131,8 врло низак   до 31,2 врло низак   
од 131,8 до 165,6 низак   од 31,2 до 61,6 низак   
од 165,6 до 199,4 средњи   од 61,6 до 92 средњи   
од 199,4 до 233,2 висок   од 92 до 122,4 висок   
преко 233,2 врло висок   преко 122,4 врло висок   

Табела 1. Класе ризика 

У истраживању су била присутна одређена ограничења, а која се прије свега односе на податке 
о броју становника по општинама. Као што је познато у Босни и Херцеговини попис 
становништва није вршен од 1991. године, стога су у раду кориштени подаци о процијењеном 
броју становника за наведене општине6.  

3. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 

У наставку рада приказани су добијени резултати (ЈПБН и СПБН) као и мапе ризика за 
Републику Српску у периоду 2011-2012. година. 
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2011 
Општина ЈПБН СПБН Општина ЈПБН СПБН Општина ЈПБН СПБН Општина ЈПБН СПБН 

Језеро 741.6 556.2 Калиновик 231.1 259.1 Србац 166.5 77.4 Пелагићево 49.3 49.2 
Осмаци 521.0 316.7 Лакташи 221.1 76.2 Лопаре 158.0 107.4 Шековићи 33.0 31.3 

Модрича 444.7 204.4 Прњавор 220.9 104.5 Мркоњић Град 157.7 76.1 Невесиње 31.9 21.7 
Угљевик 414.6 180.3 Теслић 214.5 120.8 Бањалука 147.7 59.4 Кнежево 30.6 24.9 

Вукосавље 400.2 318.9 Рибник 214.4 156.9 Бијељина 144.0 53.3 Милићи 29.9 18.4 
Соколац 389.9 237.7 Брод 204.0 103.9 Зворник 137.5 69.9 Рудо 17.9 14.0 

Доњи Жабар 363.0 307.5 Добој 200.3 97.6 Фоча 131.4 91.4 Берковићи 17.7 10.2 
Шипово 338.6 171.6 Козарска Дубица 197.1 118.9 Трново 129.9 117.6 Сребреница 12.7 19.2 
Челинац 335.1 157.4 Приједор 193.9 110.2 Билећа 126.5 63.5 Вишеград 11.7 11.0 

Гацко 328.5 157.3 Петрово 191.3 173.6 Петровац-Дринић 102.6 5.7 Крупа на Уни 5.1 3.1 
Котор Варош 291.3 192.9 Требиње 191.3 71.6 Оштра Лука 101.2 40.6 Источни Дрвар 0 0 

Шамац 288.1 203.6 Љубиње 188.4 87.4 Власеница 91.7 105.7 Купрес 0 0 
Пале 270.0 127.2 Дервента 175.5 101.6 Рогатица 67.9 49.5 Чајниче 0 0 

Костајница 257.1 166.5 Братунац 171.1 128.3 Источно Сарајево 67.9 24.5 Источно Горажде 0 0 
Градишка 239.7 102.1 Нови Град 169.6 96.6 Хан Пијесак 62.7 35.8 Источни Мостар 0 0 

Табела 2. Јавни и Саобраћајни ризик по општинама РС 
 

2012 
Општина ЈПБН СПБН Општина ЈПБН СПБН Општина ЈПБН СПБН Општина ЈПБН СПБН 

Доњи Жабар 1960.7 2071.7 Бијељина 170.0 60.8 Нови град 122.3 70.1 Брод 47.1 24.2 
Језеро 853.9 640.4 Дервента 155.8 87.6 Братунац 119.1 87.2 Хан пијесак 40.5 21.2 

Крупа на Уни 766.9 464.6 Требиње 151.8 53.6 Осмаци 119.0 65.5 Љубиње 39.5 17.0 
Пале 406.1 190.2 Градишка 150.1 62.8 Прњавор 117.2 54.8 Рудо 34.7 27.7 

Пелагићево 351.0 392.4 Невесиње 149.9 98.8 Шипово 116.6 58.3 Петрово 34.5 29.0 
Шековићи 309.6 277.2 Бањалука 149.5 59.9 Власеница 103.3 116.9 Вукосавље 25.4 20.2 

Рибник 282.6 197.1 Котор Варош 149.4 95.0 Лопаре 102.8 67.1 Вишеград 23.9 22.5 
Лакташи 273.9 92.8 Козарска Дубица 148.4 86.9 Угљевик 98.1 40.7 Сребреница 9.0 13.3 

Добој 255.3 122.6 Гацко 140.2 64.9 Трново 95.5 92.3 Чајниче 3.7 2.5 
Челинац 249.9 113.6 Мркоњић Град 137.9 65.4 Србац 91.7 42.0 Калиновик 2.0 2.3 
Приједор 234.1 129.5 Шамац 137.5 105.2 Костајница 91.5 58.2 Источни Дрвар 0 0 
Зворник 230.9 116.9 Модрича 131.3 58.7 Фоча 87.6 60.1 Купрес 0 0 
Соколац 227.3 136.1 Кнежево 127.2 102.7 Источно Сарајево 66.2 23.4 Петровац-Дринић 0 0 
Билећа 213.6 99.3 Рогатица 127.2 89.0 Оштра Лука 50.6 20.2 Источно Горажде 0 0 
Милићи 187.4 111.9 Теслић 124.0 68.3 Берковићи 49.4 27.0 Источни Мостар 0 0 

Табела 3. Јавни и Саобраћајни ризик по општинама РС
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Слика 8. СПБН по општинама РС (2012. год.) 



  

4. ДИСКУСИЈА 

Резултати добијени за јавни ризик на основу пондерисаног броја саобраћајних незгода по 
центрима јавне безбједности показују да је у 2011. години ЦЈБ Добој имао најслабије резултате 
(врло висок ЈПБН), затим слиједи ЦЈБ Бањалука (средњи ЈПБН), док је у остала три центра 
(Бијељина, Источно Сарајево и Требиње) ЈПБН био задовољавајући (низак ниво). За разлику од 
2011. године у 2012. години дошло је до смањења ЈПБН на подручју ЦЈБ Добој (са врло високог 
на средњи ниво), доок је ЈПБН у осталим центрима стагнирао, тј. одржан је ниво као у 
претходној години. 

Када се посматра саобраћајни ризик на основу пондерисаних саобраћајних незгода по 
центрима јавне безбједности, примјетно је да сви центри осим Добоја одржавају средњи ниво 
ризика. За разлику тих центара, ЦЈБ Добој је у 2011. години имао врло висок СПБН, да би у 
2012. години СПБН на подручју овог центра био смањен на висок ниво.  

На основу добијених резултата по центрима јавне безбједности, може се закључити да је у 
претходне двије године најлошија ситуација на територији ЦЈБ Добој, гдје је у односу на 2011. 
годину ипак дошло до смањења ризика (ЈПБН и СПБН), али су они и даље знатно виши у односу 
на поједине ЦЈБ. Када је у питању ЈПБН у 2012. години ЦЈБ Бањалука и ЦЈБ Добој имају средњи 
ниво ризика, док је у преостала три ЦЈБ овај ризик низак. Када се погледа СПБН, који је 
вјероватно и мјеродавнији у овом случају (за разлику од броја становника добијен је тачан број 
регистрованих возила по општинама) ЦЈБ Добој се издваја са високим ризиком, док је у остала 
четири ЦЈБ овај ризик на средњем нивоу. 

Како би се дошло до сазнања које то заправо локалне заједнице највише доприносе 
негативном или позитивном рејтингу неког ЦЈБ по питању рада и резултата у области 
безбједност саобраћаја, урађене су мапе ризика по општинама у Републици Српској.  

Анализом ЈПБН може се уочити да се поједине општине у обе претходне посматране године 
налазе у самом врху по небезбједности на путевима. У ову групу локалних заједница спадају: 
Језеро, Соколац, Доњи Жабар, Челинац, Пале, Лакташи, Добој и Рибник (врло висок и висок 
ризик).  

Када је у питању висок ниво безбједности на путевима у обе претходне године (врло низак и 
низак ЈПБН) издваја се следећа група општина: Лопаре, Мркоњић, Бањалука, Фоча, Трново, 
Оштра Лука, Власеница, Рогатица, Источно Сарајево, Хан Пијесак, Невесиње, Кнежево, Рудо, 
Берковићи, Вишеград и Сребреница. 

Група општина са високим и врло високим СПБН током претходне двије године су: Језеро, 
Доњи Жабар, Соколац, Шамац, Котор Варош, Челинац, Рибник, Пале, Трново, Приједор, 
Власеница и Добој.  

Локалне заједнице код којих је током претходне двије године СПБН на завидном нивоу (врло 
низак и низак) су следеће: Бањалука, Оштра Лука, Хан Пијесак, Источно Сарајево, Сребреница, 
Рудо, Вишеград и Берковићи.  

Посматрајући претходне резултате могу се издвојити и оне локалне заједнице код којих су у 
обе посматране године били високи и/или врло високи оба анализирана ризика (ЈПБН и СПБН). 
Сходно томе у ову небезбједну групу општина спадају: Језеро, Соколац, Доњи Жабар, Челинац, 
Пале, Рибник и Добој.  

Насупрот њима могу се издвојити и оне локалне заједнице код којих су у обе претходне године 
ризици (ЈПБН и СПБН) били на ниском и/или врло ниском нивоу. У ову групу општина спадају: 
Бањалука, Оштра Лука, Источно Сарајево, Хан Пијесак, Берковићи, Вишеград и Сребреница. 

 

 



  

5. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

Дакле, резултати овог рада треба да послуже, стручној јавности и одговорним субјектима у 
локалним заједницама Републике Српске, да могу да сагледају тренутно стање безбједности на 
путевима у својим општинама и упореде га са резултатима других општина. Након тога 
потребно је усвојити реалан циљ и направити план активности, тј. предузети одговарајуће 
управљачке мјере како би достигли оне општине са најмањим ризиком у саобраћају на 
путевима. У раду су посебно издвојене и препознате најмање ризичне локалне заједнице у РС, 
од којих је потребно учити и преузети најбољу праксу по питању побољшања безбједности 
саобраћаја.  
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