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 Саобраћајна незгода је незгода која се догодила на
путу или је започета на путу, у којој је учествовало
најмање једно возило у покрету и у којој је најмање
једно лице погинуло или повређено или је настала
материјална штета.



Саобраћајне незгоде

 Последице саобраћајних незгода се могу описати на различит 
начин, у зависности од аспекта посматрања. Mогу се посматрати
као проблем безбедности на путевима с вредновањем на основу 
смртних случајева и повреда, али и као здравствени проблем с 
вредновањем на основу озбиљности последица сваког 
повређеног или губитком здравља учесника незгоде, времена 
проведеног у болници или на боловању.

 Повреде и смртни исходи у саобраћајним незгодама, осим 
материјалних, узрокују и значајне социјалне трошкове за једно 
друштво.



 У свету око 1,3 милиона људи годишње изгуби живот у 
саобраћајним незгодама на путевима, што чини преко 3.500 
смртних случајева дневно. Више од половине настрадалих нису 
путници у возилима. Око 90% смртних случајева изазваних 
саобраћајним незгодама на путевима догоди се у неразвијеним 
и средње развијеним земљама које поседују мање од половине 
возила регистрованих у свету (УН, 2011).

 Сваке године 20–50 милиона учесника у саобраћају претрпи 
повреде које нису смртоносне, али представљају значајан узрок 
инвалидитета у свету. Повреде у саобраћају су један од три 
водећа узрока смрти у старосној групи од пет до 44 године.



 Неспорно је да је материјална штета последица која је присутна у 
скоро свакој саобраћајној незгоди, и да оштећења која том 
приликом настају узрокују огромне новчане издатке.

 Материјалну штету је наизглед најлакше утврдити, али у пракси 
често није тако. У нашој земљи овај процес се углавном одвија 
тако што се утврђује настала штета на возилу, терету или некој 
другој врсти имовине.

 Оно што свакако не треба заборавити јесте и чињеница да се 
велики број саобраћајних незгода с мањом материјалном штетом 
не пријављује полицији и осигуравајућим друштвима, што у 
реалности повећава представљене висине трошкова.



 За разлику од светских токова, у којима овај процес напредује,  
у нашој земљи до сада није израђен ниједан општеприхваћен 
модел који би макар оквирно одредио вредност ових трошкова. 
Висина трошкова саобраћајних незгода у Републици Србији на 
нивоу једне године процењује се на више стотина милиона 
евра.

 Трошкови лечења и рехабилитације, губитак производних 
способности (производни трошкови), људски трошкови, 
трошкови због штете нанете имовини и административни 
трошкови.
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