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Увод 
 
ПУТ је препознат као један од четири фактора 
безбедности саобраћаја (човек - возило - пут - 
околина). Пут и окружење су, било самостално 
или у комбинацији са другим утицајним 
факторима, препознати као фактор који је 
допринео настанку, у просеку, сваке треће 
саобраћајне незгоде (34%), (PIARC, 2004). Велики 
утицај пута на настанак саобраћајних незгода се 
огледа у чињеници да пут и његова околина 
утичу и на возача и на возило.  

Овај извештај садржи најважније информације и 
податке о утицају пута на безбедност 
саобраћаја, а на основу података о 
саобраћајним незгодама (СН) које су се догодиле у Републици Србији у периоду од 2013-2015. године. 
Извештај је сачињен на основу података о путу и околини пута на месту незгоде, који су прикупили 
припадници саобраћајне полиције за време вршења увиђаја саобраћајне незгоде и који су евидентирани 
у подацима о саобраћајним незгодама. Детаљном анализом ових података, упоредо са другим подацима 
о саобраћајним незгодама, могу се уочити важне чињенице о утицају пута на настанак саобраћајних 
незгода и у складу са тим планирати мере за унапређење позитивног утицаја пута и његове околине на 
безбедност саобраћаја.  

Са аспекта безбедности саобраћаја, путеви се у стручној литератури делe у три категорије: 1. аутопутеви 
или брзи путеви (државни путеви IA реда); 2. рурални или отворени путеви (државни путеви IB, IIA и IIB 
реда) и 3. општински (градски) путеви и улице. Наведене категорије путева се разликују по значају у 
мрежи путева, према положају у простору, условима одвијања саобраћаја, режиму саобраћаја, структури 
учесника у саобраћају, брзини кретања возила и др.  

У табели бр. 1 је приказана расподела саобраћајних незгода са погинулим лицима (СН ПОГ), саобраћајних 
незгода са повређеним лицима (СН ПОВ) и саобраћајних незгода са материјалном штетом (СН МШ), које 
су се догодиле у Србији, у 2015. години, у односу на три посматране категорије путева. Највише 
саобраћајних незгода са смртним последицама се догоди на руралним – отвореним државним путевима 
(око половине свих СН ПОГ, тј. око 49%), затим на општинским путевима (26%) и око 18% на ауто-путевима. 
Саобраћајне незгоде са повређеним лицима (око 49%) и материјалном штетом (око 62%) се највише 
догађају на општинским путевима и улицама, а најмање на аутопутевима (9% СН ПОВ и 8% СН МШ). 

Табела 1 – Расподела саобраћајних незгода, у односу на категорију пута, 2015. година 

категорија 
пута 

СН ПОГ СН ПОВ СН МШ СН Укупно 

бр. % бр. % бр. % бр. % 

држ. пут IА 
реда – 

ауто-пут 
97 17,7 % 1.128 8,6 % 1.594 7,8 % 2.819 8,2 % 

држ. пут IБ, 
IIА и IIБ реда 267 48,7 % 3.248 24,8 % 2.794 13,6 % 6.309 18,5 % 

општински 
путеви 142 25,9 % 6.459 49,3 % 12.833 62,5 % 19.434 56,9 % 

остало 42 7,7 % 2.271 17,3 % 3.296 16,1 % 5.609 16,4 % 
укупно СН 548 100,0 % 13.106 100,0 % 20.517 100,0 % 34.171 100,0 % 
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1 Траса пута 
 

 Траса пута у значајној мери утиче на безбедност саобраћаја. 
 У односу на трасу пута, највећи број саобраћајних незгода се догађа на путу у правцу (око две 

трећине свих СН). У раскрсници се догађа свака пета, а у кривинама свака четрнаеста саобраћајна 
незгода.  

 Када посматрамо саобраћајне незгоде према тежини последица, СН ПОГ се највише догађају у 
правцу, али се у значајној мери догађају и у кривинама, док се СН ПОВ и СН МШ највише догађају 
у правцу, а затим у раскрсницама (Табела 2).  

Табела 2 – Расподела саобраћајних незгода, у односу на трасу пута, 2013-2015. година 

траса пута 
СН ПОГ СН ПОВ СН МШ 

бр. % бр. % бр. % 
правац 1.131 69,9 % 23.598 61,1 % 47.746 72,2 % 
кривина 292 18,0 % 4.212 10,9 % 4.630 7,0 % 
превој 8 0,5 % 130 0,3 % 107 0,2 % 
раскрсница 173 10,7 % 10.531 27,3 % 13.359 20,2 % 
пружни прелаз 10 0,6 % 73 0,2 % 217 0,3 % 
недефинисано 4 0,2 % 62 0,2 % 63 0,1 % 
Укупно 1618 100,0 % 38.606 100,0 % 66.122 100,0 % 

 
1.1 Пружање пута у правцу  

 

 Када се ради о саобраћајним незгодама на путу у правцу, најчешћи видови (врсте) саобраћајних 
незгода су: код СН ПОГ обарање или гажење пешака (31%); код СН ПОВ судари при вожњи у 
истом смеру (24%); а код СН МШ удар у друго возило или препреку (29%). 

 На путу у правцу саобраћајне незгоде се највише догађају на сувом коловозу (око 79% свих СН). 
На правцу, при мокром коловозу, се догоди у просеку свака пета саобраћајна незгода (График 1). 

 Код саобраћајних незгода које се догађају на правцу у насељу и ван насеља, може се уочити да су 
код СН ПОГ, у односу на СН ПОВ и СН МШ, у већем проценту заступљене незгоде ван насеља 
(График 2). 

 

  
График 1 – Расподела СН у правцу у односу на стање 

коловоза, 2013-2015. година 
График 2 – Расподела СН у правцу у насељу/ван 

насеља, 2015. година 
 

1.2 Пружање пута у хоризонталној кривини 
 

 Када се пут пружа у кривини, најчешћи видови (врсте) саобраћајних незгода које се догађају су  
слетања возила са коловоза и код СН ПОГ чине 52%, код СН ПОВ 46%, а код СН МШ 35% свих 
саобраћајних незгода. 

 У кривини се највећи број саобраћајних незгода догоди на сувом коловозу (око 62% свих СН). Ако 
се посматра расподела саобраћајних незгода у кривини, у односу на стање коловоза, може се 
уочити да је мокар коловоз најмање заступљен код СН ПОГ (График 3). 
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 СН МШ се у кривини чешће догађају у насељу, него што је то случај код СН ПОВ и СН ПОГ (График 
4). 

  
График 3 – Расподела СН у кривини у односу на стање 

коловоза, 2013-2015. година 
График 4 – Расподела СН у кривини у насељу/ван 

насеља, 2015. година 
 
1.3 Зона раскрснице 
 
 Најчешћи видови (врсте) саобраћајних незгода које се догађају у раскрсници су: код СН ПОГ 

обарање или гажење пешака (37%); код СН ПОВ бочни судари (49%) и код СН МШ бочни судари 
(49%). 

 Највећи број саобраћајних незгода у раскрсници се догоди на сувом коловозу (око 78% свих СН). 
У просеку свака четврта СН ПОГ и свака пета СН ПОВ и СН МШ која се догоди у раскрсници се 
догоди на мокром коловозу (График 5). 

 Саобраћајне незгоде у раскрсницама се углавном догађају у насељу (97% свих СН у раскрсници), 
(График 6). 

 

  
График 5 – Расподела СН у раскрсници у односу на 

стање коловоза, 2013-2015. година 
График 6 – Расподела СН у раскрсници  

у насељу/ван насеља, 2015. година 
 
 

2 Стање коловоза 
 
 У просеку, код око 5% свих саобраћајних незгода, је у подацима о саобраћајним незгодама 

евидентирано оштећење коловоза на месту настанка саобраћајне незгоде (код 7% СН ПОГ и код  
5% СН ПОВ). 
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 Код највећег броја саобраћајних незгода коловоз је у време настанка саобраћајне незгоде био сув 
(око 77% свих СН). Мокар коловоз је евидентиран код сваке пете саобраћајне незгоде (Табела 3). 
Снег и поледица на коловозу су евидентирани код око 2% свих СН. 

 Најчешћи вид (врста) саобраћајне незгоде који се догађа при мокром коловозу је код СН ПОГ и СН 
ПОВ обарање или гажење пешака, а код СН МШ судари при вожњи у истом смеру. 

 Најчешћи вид (врста) саобраћајне незгоде који се догађа када су снег и поледица на коловозу је 
код СН ПОГ судари из супротних смерова, а код СН ПОВ и СН МШ слетања возила са коловоза. 

 Када је коловоз сув, најчешћи вид (врста) саобраћајне незгоде је: код СН ПОГ обарање или гажење 
пешака и слетања возила са пута; код СН ПОВ бочни судари, а код СН МШ судари при вожњи у 
истом смеру. 

Табела 3 – Расподела саобраћајних незгода, у односу на стање коловоза, 2013-2015. година 

стање коловоза СН ПОГ СН ПОВ СН МШ 
бр. % бр. % бр. % 

мокар коловоз 338 21 % 7.871 20 % 12.547 19 % 
снег/лед на коловозу 28 2 % 699 2 % 1.515 2 % 

сув коловоз 1247 77 % 29.934 78 % 51.912 79 % 
неодређено 5 0 % 102 0 % 148 0 % 

Укупно 1.618 100 % 38.606 100 % 66.122 100 % 
 
 

3 Околина пута - препрека поред пута 
 
 Свака четврта саобраћајна незгода са погинулим лицима, свака седма саобраћајна незгода са 

повређеним лицима и свака десета саобраћајна незгода са материјалном штетом је настала услед 
слетања возила са коловоза (Табела 4).  

 Код око половине свих саобраћајних незгода код којих је дошло до слетања возила са пута дошло 
је и до удара возила у непокретну препреку (код 44% СН ПОГ, 42% СН ПОВ и 67% СН МШ са 
слетањем возила).  
 
Табела 4 – Заступљеност саобраћајних незгода са слетањем возила са коловоза у укупном броју  

саобраћајних незгода, 2013-2015. година 

 СН ПОГ СН ПОВ СН МШ 

сва слетања возила са 
коловоза 26% (свих СН ПОГ) 15% (свих СН ПОВ) 10% (свих СН МШ) 

слетање и удар у 
препреку поред пута  11% (свих СН ПОГ) 6% (свих СН ПОВ) 7% (свих СН МШ) 

 
 

4 Категорије учесника саобраћајних незгода и утицај пута 
 
 Све категорије учесника саобраћајних незгода које су анализиране у овом Извештају (путнички 

аутомобили-ПА, мотоциклисти-МОТ, теретна возила-ТВ и аутобуси-БУС) најчешће учествују у 
саобраћајним незгодама када се пут пружа у правцу. Мотоциклисти чешће од осталих категорија 
учесника учествују у СН ПОГ када се пут пружа у кривини и у раскрсници (Графици 5-8). 

 За све категорија учесника важи да су код СН ПОВ више заступљене незгоде које се догађају у 
раскрсници, него што је то случај код СН ПОГ.  

 За све категорије учесника важи да су код СН МШ мање заступљене незгоде у кривини, него код 
СН ПОГ и СН ПОВ. 
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График 5 – Расподела СН са учешћем ПА, у односу на 

трасу пута, 2013-2015. година 
График 6 – Расподела СН са учешћем МОТ, у односу на 

трасу пута, 2013-2015. година 

  
График 7 – Расподела СН са учешћем ТВ, у односу на 

трасу пута, 2013-2015. година 
График 8 – Расподела СН са учешћем БУС, у односу на 

трасу пута, 2013-2015. година 
 
 Пешаци најчешће учествују у саобраћајним незгодама на путу који се пружа у правцу. Саобраћајне 

незгоде са учешћем пешака које се догађају у раскрсници су најзаступљеније код СН ПОВ (График 
9). 

 У односу на стање коловоза пешаци највише учествују у саобраћајним незгодама када је сув 
коловоз (График 10). Мокар коловоз је, у односу на друга стања коловоза, чешћи код СН ПОГ. 

  
График 9 – Расподела СН са учешћем пешака, у односу 

на трасу пута, 2013-2015. година 
График 10 – Расподела СН са учешћем пешака, у 
односу на стање коловоза, 2013-2015. година 
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5 Старост возача и утицај пута на настанак СН 
 
 Упоредном анализом података о старости настрадалих возача и података о пружању пута на месту 

настанка саобраћајне незгоде, може се уочити да све старосне групе возача најчешће страдају на 
путу који се пружа у правцу (Графици 11 и 12).  

 Код младих возача, од 15 до 30 година старости, су више заступљене незгоде у кривини, него што 
је случај код осталих старосних група возача. 

 Код возача старијих од 65 година су више заступљене незгоде са погинулим лицима  у 
раскрсницама у односу на друге старосне групе возача. 

  
График 11 – Старосна расподела погинулих возача, у 

односу на трасу пута, 2013-2015.  
График 12 – Старосна расподела повређених возача, у 

односу на трасу пута, 2013-2015.  
 
 Возачи свих старосних група најчешће страдају у саобраћајним незгодама када је коловоз сув 

(Графици 13 и 14).  
 Код возача старости од 31 до 50 година је више заступљено страдање на мокром коловозу, него 

што је то код осталих старосних група возача.  
 Код возача старијих од 65 година је више заступљено смртно страдање у саобраћајним незгодама 

када је снег и поледица на коловозу, него што је то код осталих старосних група возача. 

  
График 13 – Старосна расподела погинулих возача, у 

односу на стање коловоза, 2013-2015.  
График 14 – Старосна расподела повређених  возача, 

у односу на стање коловоза, 2013-2015.  
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6 Закључак 
 
Националном стратегијом безбедности саобраћаја (2015-2020) дате су основне смернице у подручју 
деловања на унапређење безбедности путева: пут не сме да буде узрок саобраћајне незгоде; пут треба 
да спречи саобраћајну незгоду када дође до грешке у саобраћају или грешке на возилу и пут треба да 
спречи или ублажи последице настале саобраћајне незгоде. 

Осим података о броју и врсти саобраћајних незгода које се догађају на путевима разичитих рангова, за 
прецизно дефинисање ризика настанка саобраћајних незгода на путу одређеног ранга важно је узети у 
обзир и величину саобраћајног тока на сваком од путева (нпр. просечан дневни саобраћај). Траса пута, 
такође, у значајној мери утиче на безбедност саобраћаја, а посебно промене радијуса кривина и нагиба 
и смењивање правих деоница путева и деоница са оштрим кривинама. Већи број раскрсница дуж 
деоница путева утичу на већи број незгода, посебно са материјалном штетом. Лоше стање коловоза 
(оштећења коловоза, оштећења саобраћајне сигнализације, мокар и клизав коловоз и сл.) може да има 
негативан утицај на безбедност саобраћаја. Препреке поред пута, са друге стране, често узрокују веће 
последице саобраћајних незгода. 

На основу резултата анализа приказаних у овом Извештају, могу се издвојити најважније чињенице о 
карактеристикама пута на местима настанка саобраћајних незгода и њиховом утицају на настанак 
саобраћајних незгода: 
 

 Саобраћајне незгоде са смртним последицама се највише догађају на отвореним деоницама 
државних путева (државни пут IБ, IIА и IIБ реда), а саобраћајне незгоде са повређеним лицима и 
материјалном штетом на општинским путевима и улицама. 

 Највише саобраћајних незгода се догађа на путу који се пружа у правцу.  
 Најчешћи вид (врста) саобраћајних незгода које за последицу имају погинула лица, у односу на 

трасу пута, су: на путу у правцу -  обарање или гажење пешака, на путу у кривини - слетања 
возила са коловоза, а у раскрсници - обарање или гажење пешака. 

 Највећи број саобраћајних незгода се догоди на сувом коловозу. На мокром коловозу се догоди 
свака четврта саобраћајна незгода са погинулим лицима, односно свака пета саобраћајна незгода 
са повређеним лицима и материјалном штетом.  

 Код сувог коловоза највише саобраћајних незгода са погинулим лицима су незгоде вида обарање 
или гажење пешака и слетања возила са пута, а код незгода са повређеним лицима бочни 
судари. 

 Код мокрог коловоза највише саобраћајних незгода са погинулим и повређеним лицима су 
незгоде вида  обарање или гажење пешака, а код незгода са материјалном штетом судари при 
вожњи у истом смеру. 

 Код снега и леда на коловозу највише лица смртно страда у саобраћајним незгодама вида судари 
из супротних смерова, а највише лица бива повређено услед слетања возила са коловоза. 
Најчешћа врста незгоде са материјалном штетом на снегу и леду је слетање возила са коловоза. 

 Свака десета саобраћајна незгода са погинулим лицима је настала услед слетања возила са 
коловоза и удара у препреку поред пута. 

 За све категорије учесника у саобраћају је карактеристично да највише учествују у саобраћајним 
незгодама када се пут пружа у правцу. Мотоциклисти чешће од осталих категорија учесника 
учествују у саобраћајним незгодама када се пут пружа у кривини и у раскрсници. 

 Млади возачи, од 15 до 30 година старости, чешће страдају на путу који се пружа у кривини, него 
што је то случај код осталих старосних група возача, док возачи старији од 65 година чешће 
смртно страдају у раскрсницама у односу на друге старосне групе. 

 Код возача старости од 31 до 50 година је више заступљено страдање на мокром коловозу, а код 
возача старијих од 65 година у саобраћајним незгодама када је снег и поледица на коловозу, у 
односу на остале старосне групе возача. 


