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Значај БАЗА ПОДАТАКА у БС

Можете имати податке без информација, 

али не можете имати информације без 

података. [Daniel Keys Moran]

Лако је лагати уз помоћ статистике. Тешко 

је рећи истину без статистике. 

[Andrejs Dunkels]
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База података у АБС?

Агенција анализира, прати и унапређује систем безбедности 
саобраћаја (развој и коришћење јединствене базе података)

[ЗБС, Члан 9, Став 2, Тачка 1]

Агенција предлаже систем јединствене основе 
евидентирања и праћења најзначајнијих обележја 
безбедности саобраћаја

[ЗБС, Члан 15, Став 1]

Државни органи и други субјекти дужни су да Агенцији 
достављају прописане податке о обележјима значајним за 
безбедност саобраћаја

[ЗБС, Члан 15, Став 2]



Сарадња АБС у размени података?



Унапређење поступка 

прикупљања података

АБС је реализовала два значајна пројекта за 
имплементацију CADaS-а у Србији

Више од 400 полицајаца је прошло обуку за нови 
начин прикупљања података 

МУП је значајно унапредио базу података током 
јуна 2014. године

Маневри, утицајни фактори и типови још увек 
нису имплементирани

Почетак прикупљања координата саобраћајних незгода



Извори информација из АБС?

ГИС КАРТЕ



Извори информација из АБС?

FACT SHEETS

ПРЕГЛЕДНИ ИЗВЕШТАЈИ



WEB GIS Апликација 

WEB GIS Апликација – ЈАВНО ДОСТУПНА

Доступна на:

serbia.gdi.net/azbs



• Подаци доступни свима под једнаким условима

• Доступно са било које платформе (без чекања 
на процедуру достављања)

• Укрштање табела  директно у апликацији

• Excel и PDF за извоз података, и преглед табела 
директно у Апликацији

Атрибутивни

• Могућност да се анализирају (претражују) 
интерактивне мапе

• Могућност цртања на картама (креирање сопствених 
мапи)

• Извоз карти у PDF (A4 или A3)

• Добијање детаља коришћењем алата за 
идентификацију

Графички

Основни делови Апликације 

…



Подаци у јединственој бази …

Подаци о саобраћајним незгодама и 

њиховим последицама (лицима и 

возилима која су учествовала у саобра-

ћајним незгодама) од 1997. године до 

2014. године. 

Подаци о ризицима страдања у саобраћају. 

Јавни и саобраћајни ризик страдања

(Година или период). 

Подаци о индикаторима перформанси 

безбедности саобраћаја.

(Истраживање 2013. и 2014. године) 

Подаци о оценама ставова учесника у саобраћају.

(Истраживање 2014. године)



Могуће анализе …

САОБРАЋАЈНЕ 

НЕЗГОДЕ

ЛИЦА 

(УЧЕСНИЦИ у СН)



Одговори из БАЗЕ …

-

Ко страда у саобраћајним 
незгодама?

Када се догађају 
саобраћајне незгоде?

Које саобраћајне незгоде 
се догађају?

Где* се догађају саобраћајне 
незгоде?



Додатни материјал …



БАЗА ПОДАТАКА
о обележјима безбедности саобраћаја

- функције апликације -





http://serbia.gdi.net/azbs/

ГРАФИЧКИ

АТРИБУТИВНИ





АЛАТИ У 

АПЛИКАЦИЈИ
Алат за увећање

Алат за умањење

Алат за померање карте

Алат за враћање Апликације 
у почетно стање

Претходни/Наредни приказ

Искључивање покренутих 
(Идентификација, Цртање и сл.)

Атрибутивна анализа

Алат за претрагу 
(просторну селекцију)

Алат за 
идентификацију



АЛАТИ У АПЛИКАЦИЈИ



Временска расподела 

саобраћајних незгода 

односно настрадалих лица

АТРИБУТИВНИ ДЕО АПЛИКАЦИЈЕ

Избор вида саобраћајне 

незгоде (тренутно 14 видова 

саобраћајних незгода)

Могућност одабира одређене 

категорије возила

Одабир старости учесника у 

саобраћајним незгодама

(опсег од -до)

Поља СВОЈСТВО и ПОЛ 

учесника су доступна само 

код анализе лица

Могућност избора – САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ ИЛИ ЛИЦА



ПРИКАЗ

ПОДАТАКА



АЛАТ ЗА ПРЕТРАГУ

Могућност претраге по свим СЛОЈЕВИМА



ТАЧНА ЛОКАЦИЈА СН



АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋЈА

Булевар Михајла Пупина 2, “Палата Србија” – Исток,

11070 Нови Београд, СРБИЈА

www.abs.gov.rs - abs@abs.gov.rs

Телефон: 011 214 50 89


