
Наставна јединица 1 
 

1. Који су разлози за слабу заступљеност утицајних фактора који се односе на пут и 

окружење пута у статистикама о саобраћајним незгодама у Републици Србији? 

2. Које фазе у планирању и пројектовању пута морају бити предмет РБС?  

3. Која је разлика између традиционалног и савременог приступа у унапређењу 

безбедности путева?  

4. Према Стратегији безбедности саобраћаја Републике Србије 2015-2020, које су биле 

основне смернице у подручју деловања ка унапређењу безбедности путева? 

5. Навести савремене алате БС наведене у 2008/96/EC? 

6. Навести савремене алате БС прописане важећим Законом о путевима? 

7. Навести дефиницију РБС и ПБС? 

8. Указати на разлике између РБС и ПБС.  

9. Да ли су савремени алати за унапређење безбедности саобраћаја на путевима 

међусобно искључиви или комплементарни у примени? 

10. Који су кључни разлози за одабир појединог алата за примену од стране управљача 

пута?  

11. Којим законом је регулисана РБС и ПБС у Србији? 

12. Да ли постоји подзаконски акт који детаљније регулише спровођење РБС и ПБС? 

 

Наставна јединица 2 

 

1. Који су разлози за слабу заступљеност утицајних фактора који се односе на пут и 

окружење пута у статистикама о саобраћајним незгодама у Републици Србији? 

2. Које фазе у планирању и пројектовању пута морају бити предмет РБП? Где је граница 

РБП – ПБП? 

3. Који су разлози за примену безбедног дизајана путева? 

4. Које су разлике концепта „опраштајућих“ и „самообјашњвајућих“ путева? 

5. Које су основе концепта „опраштајућих“ путева? 

6. Које су основе концепта „самообјашњвајућих“ путева? 

7. Која је основна подела „самообјашњавајућих“ путева? 

 

Наставна јединица 3 

 

1. Ко су основни партнери у РБС? 

2. Како изгледа процедура ревизије (описати)? 

3. Ко су основни партнери у ПБС? 

4. Која је основна разлика између РБС и ПБС? 



5. Који су основни захтеви које мора испунити ревизор (тим ревизора)? 

6. Која је улога управљача пута у РБС и ПБС? 

7. Која су најзначајнија поглавља пројектног задатка за РБС? 

 

Наставна јединица 4 

 

1. Која два критеријума категоризације путева у Србији? 

2. Које су основне функције пута? 

3. Која је класификација путева према врсти саобраћаја? 

4. Која је улога односа пута и окружења у безбедности саобраћаја? 

 

Наставна јединица 5 

 

1. Који људски фактори утичу на настанак саобраћајне незгоде? 

2. Која је улога људских фактора у пројектовању безбедног пута? 

3. Које су основне разлике између приступа пре/после незгоде у превенцији 

саобраћајних незгода? 

4. Појасните утицај људских фактора на грешке возача и настанак саобраћајне незгоде. 

5. Које критичне тачке захтевају прилагођавање програма вожње? 

6. Које све коректвне мере постоје као алтернатива мерама у изградњи пута? 

 

Наставна јединица 6 

 

1. Набројте неке од захтева управљања путном имовином? 

2. У инвентару путне имовине, издвојте неке од елемената нарочито значајне за 

безбедност саобраћаја. 

3. Набројте 5 радова на редовном одржавању јавног пута. 

 

Наставна јединица 7 

1. Постоји ли законски оквир за примену Ревизија и провера у Србији? Уколико 
постоји, који је? 

2. Када су спроведене прве ревизије и провере безбедности пута у Србији? 
3. Која је улога међународних финансијских институција у спровођењу ревизије и 

провере безбедности пута у Србији? 
4. Који су најчешћи недостаци безбедности пута? 
5. Који су најзначајнији проблеми у примени предлога РБС и ПБС у пракси? 

 

 



 

Наставна јединица 8 

 

1. Набројати најпознатије алате за управљање безбедношћу путном инфраструктуром. 

2. На које начине можемо вршити анализу ризика страдања у саобраћају? 

3. Које врсте ризика се најчешће користе за мапирање ризика на путевима? 

4. Како се израчунава колективни ризик страдања у саобраћају? 

5. Која је основна разлика између Међународног програма за оцењивање безбедности 

пута системом звездица и мапирања ризика? 

6. Која је разлика између „првог“ и „другог“ нивоа дефиниције „црне тачке“ у 

Републици Србији? 

 

Наставна јединица 9 

 

1. Наведите четири од пет најважнијих група података о обележјима безбедности 

саобраћаја. 

2. Која је основна разлика примене података о саобраћајним незгодама у склопу 

РБС и у склопу ПБС? 

3. Који су најчешћи извори података о саобраћајним незгодама? 

4. Објасните разлику између типова саобраћајних незгода и утицајних фактора 

саобраћајних незгода. 

5. Који су разлози за спровођење и у којим условима се спроводи конфликтна 

техника? 

 

Наставна јединица 10 

 

1. Наведите основне критеријуми (разлоге) за покретање РБС. 
2. Наведите основне критеријуми (разлоге) за покретање РБС. 
3. На шта треба обратити пажњу приликом одабира тима за РБС и ПБС? 
4. Које су по вама потребне квалификације вође тима? 
5. Коју документацију ревизор треба да добије од клијента? 
6. Опишите припремни рад у канцеларији. 
7. Наведите потребну (препоручену) опрему за спровођење РБС. 
8. Наведите потребну (препоручену) опрему за спровођење ПБС. 

 
Наставна јединица 11 
 

1. Koja 3 елемента се могу обухватити делом извештаја који се односи на Функцију 

пута? 



2. Која три елемента се могу обухватити делом извештаја који се односи на Попречни 

профил? 

3. Која три елемента се могу обухватити делом извештаја који се односи на Пружање 

пута? 

4. Која три елемента се могу обухватити делом извештаја који се односи на 

Раскрснице? 

5. Која 4 елемента се могу обухватити делом извештаја који се односи на Јавне и 

приватни сервисе, одмаралишта/паркиралишта и јавни превоз? 

6. Која 4 елемента се могу обухватити делом извештаја који се односи на Рањиве 

категорије учесника у саобраћају? 

7. Која 4 елемента се могу обухватити делом извештаја који се односи на Хоризонталну 

и вертикалну сигнализацију и осветљење пута? 

8. Која 4 елемента се могу обухватити делом извештаја који се односи на Околину пута 

и елементе пасивне безбедности пута? 

 
Наставна јединица 12 
 

1. Који је разлог постојања  контролних листи у ПБС? 
2. Како се врши избор одговарајуће  контролне листе? 
3. Како су структуиране контролне листе? 
4. Како се користе контролне листе 

Наставна јединица 13 

1. Како утиче смањење брзине на број незгода? 
2. Како утиче ширина саобраћајне траке на брзину возила? 
3. Како утиче број прикључака пута на безбедност саобраћаја? 
4. Навести типичне недостатке путева идентификоване у ПБС. 

 
Наставна јединица 14 
 

1. Које су три препоруке за умиривање брзине? 
2. Како се може утицати на унапређење хоризонталне прегледности? 
3. Како се може утицати на унапређење вертикалне прегледности? 
4. Које су функције сабирних саобраћајница? 

 
Наставна јединица 15 
 

1. Које се анализе могу урадити у канцеларији, а које пре изласка на терен? 
2. Који састанци претходе изласку на терен у ПБС? 
3. Како се ефикасно могу евидентирати недостаци пута? 
4. Навести структуру извештаја о ПБС. 



 
 
Наставна јединица 16 
 

1. Који су основни подаци које снимак предметне деонице мора да садржи? 

2. Који је разлог снимања предметне деонице од стране проверивача? 

 
Наставна јединица 17 
 

1. Основна законска регулатива која се користи приликом пројектовања путева? 
2. Шта обрађује Правилник о саобраћајној сигнализацији? 
3. Која Техничка упутства се користе приликом пројектовања путева у Републици 

Србији? 
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1. У чему се огледа значај функције пута на безбедност саобраћаја? 
2. На шта се мора обратити посебна пажњу у оквиру поглавља функција пута? 
3. Зашто се брзини возила на деоници посвећује посебна пажња? 

 
 
Наставна јединица 19 
 

1. У чему се огледа значај попречног профила пута на безбедност саобраћаја? 
2. На шта се мора обратити посебна пажњу у оквиру поглавља попречни профил 

пута? 
3. Зашто се ширини саобраћајних трака посвећује посебна пажња? 

 
Наставна јединица 20 
 

1. У чему се огледа значај трасе пута на безбедност саобраћаја? 

2. На шта се мора обратити посебна пажња у оквиру поглавља траса пута? 

3. Зашто се оптичким илузијама посвећује посебна пажња? 

  
Наставна јединица 21 
 

1. У чему се огледа значај раскрсница на безбедност саобраћаја? 

2. На шта се мора обратити посебна пажњу у оквиру поглавља раскрснице? 

3. Зашто се пружним прелазима посвећује посебна пажња? 

  
 
 
 



Наставна јединица 22 
 

1. У чему се огледа значај јавних и приватних садржаја дуж пута на безбедност 
саобраћаја? 

2. На шта се мора обратити посебна пажња у оквиру поглавља јавни и приватни 
садржаји дуж пута? 

3. Зашто се стајалиштима јавног превоза у РБС посвећује посебна пажња? 
 
Наставна јединица 23 
 

1. У чему се огледа значај сагледавања потреба рањивих учесника у саобраћају на 
безбедност саобраћаја? 

2. На шта се мора обратити посебна пажњу у оквиру поглавља рањиви учесници у 
саобраћају? 

3. Зашто се пешачким прелазима мора посветити посебна пажња? 
 
Наставна јединица 24 
 

1. У чему се огледа значај вертикалне/хоризонталне сигнализацијe и осветљења пута 
на безбедност саобраћаја? 

2. На шта се мора обратити посебна пажњу у оквиру поглавља 
вертикална/хоризонтална сигнализација и осветљење пута? 

3. Зашто се ретрорефлексији вертикалне/хоризонталне сигнализације посвећује 
посебна пажња? 

 
Наставна једница 25 
 

1. У чему се огледа значај опреме пута и заштите објеката на безбедност саобраћаја? 
2. На шта се мора обратити посебна пажњу у оквиру поглавља опреме пута и заштите 

објеката? 
3. Зашто се заштити објеката поред пута у РБС посвећује посебна пажња? 
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1. Који је разлог постојања контролних листи у РБС? 
2. Како се врши избор одговарајуће контролне листе? 
3. Како су структуиране контролне листе? 
4. Како се користе контролне листе? 
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1. Навести типичне недостатке безбедности саобраћаја уочене током РБС? 
2. Зашто су недостаци структуирани почев од функције пута ка пасивним елементима 

заштите? 
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1. Које фазе ревизије безбедности саобраћаја постоје? 
2. Навести фазе ревизије којима подлеже пројекат градње новог пута? 
3. Навести фазе ревизије којима подлеже пројекат унапређења безбедности 

саобраћаја на делу пута? 
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1. Навести садржај РБС. 
2. Зашто је важан званичан одговор Клијента о прихватању, односно одбијању 

појединих предлога мера из извештаја о РБС?  
3. На који начин је реализовано праћење имплементације извештаја о РБС. 
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1. Навести поглавља РБС. 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


