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Смањење броја саобраћајних незгода и 
последица које оне носе најважнији је циљ 
постављен пред Агенцију од првог дана 
њеног постојања. На том задатку предано 
радимо већ више од три године и чини се 
да данас можемо рећи да смо на правом 
путу. У прилог томе говоре и прелиминарни 
подаци, према којима је у 2013, на путевима 
наше земље погинуло 45 људи мање него 
претходне године. Истовремено је смањен 
и број саобраћајних незгода и повређених 
лица.
На путу ка безбеднијем саобраћајном 
систему, у 2013. години обавили смо 
бројне важне послове. Један од кључних 
је реализација пројекта „Индикатори 
безбедности саобраћаја у Србији“. Овај 
пројекат, усклађен са најбољом европском 
праксом, представља прекретницу у погледу 
праћења и анализе стања безбедности 
саобраћаја у Србији.
И ове године били смо веома активни на 
пољу превенције саобраћајних незгода. Из 
мноштва активности које смо спровели, 
свакако се истичу кампање „Вежимо појас, 
поштујмо живот!“, у којој је промотер био 
председник Републике Томислав Николић, 
и „Безбедно у летњим месецима“, које су 
имале велики одзив у јавности, уз увек 
актуелну кампању „Пажња сад!“, у оквиру 
које већ трећу годину за редом, заједно са 
Пажљивком, обилазимо Србију.
Од ове године захуктале су се активности 
у процесу обуке кандидата за возаче, 
односно услова које у погледу кадрова 
морају да испуне ауто школе. У том смислу, 
успостављен је процес лиценцирања 
предавача и испитивача за рад у ауто 
школама и издат велики број лиценци 

за инструкторе вожње, што је предуслов 
за стварање професионалног кадра у 
аутошколама који ће имати довољно 
знања да одговори сложеним изазовима 
савременог процеса обуке кандидата за 
возаче. Када су у питању тзв. несавесни 
возачи, од успостављања система семинара 
унапређења знања, циљ Агенције је 
да оствари ефикасну комуникацију са 
возачима којима је одузета возачка дозвола. 
Искуством и радом са овом специфичном 
групом учесника у саобраћају, као и сталном 
евалуацијом процеса, препознали смо 
факторе који отежавају поједине сегменте 
процеса рехабилитације. На тај начин 
настављамо непрекидно унапређивање 
овог процеса.
У 2013. години, Агенција је почела са 
применом Правилника о испитивању 
возила, са циљем да кроз позитиван утицај 
на фактор возило утичемо на побољшање 
стања у саобраћају на нашим путевима. За 
потребе испитивања, током 2013. године 
овластили смо шест лабораторија за 
вршење испитивања возила. Испитивање 
возила врши се у 111 градова и општина 
широм Србије.
Систем дигиталних тахографа који је 
успоставила Агенција функционише 
врло квалитетно. У оквиру ових послова 
врши се издавање меморијских картица, 
испитивање и лиценцирање техничара 
за рад у радионицама за тахографе, као и 
утврђивање услова и издавање дозвола 
за рад радионица.Поред тога, Агенција је 
наставила рад на процедурама у погледу 
хомологације возила, опреме и делова, 
послове у вези са испитивањем возила и у 
вези са тахографима.
Оно што на крају желим свима у 2014. 
години је да сва путовања на која кренете 
завршите живи, здрави и срећни, и да својим 
понашањем у саобраћају не учините ништа 
што би било кога другог довело у опасност.

Срећна вам свима Нова година!

мр Стојадин Јовановић
Директор

УВОДНА РЕЧ
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АНАЛИЗА СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У  
2013. ГОДИНИ  

На основу прелиминарних података за 2013. годину којима располаже Агенција за безбедност 
саобраћаја и тренда броја погинулих лица у последњем тридесетогодишњем периоду, 2013. година је 
година са најмањим бројем погинулих лица у саобраћајним незгодама, од када се у Србији статистички 
прати стање безбедности саобраћаја.

Овим смањењем не можемо бити у потпуности задовољни, због тога што је број погинулих и повређених 
лица у Србији и даље неприхватљиво велики. Ипак, резултати постигнути у току 2013. године могу 
се посматрати као позитиван помак ка успостављању тренда смањења броја погинулих и повређених 
лица у саобраћајним незгодама у дужемвременском периоду. Успостављање тренда смањења броја и 
последица саобраћајних незгода приметан је у многим европским земљама. У том погледу Република 
Србија и даље заостаје у односу на просек земаља Европске уније, што је додатни разлог да активности 
на унапређењу безбедности саобраћаја буду још снажније подржане од стране свих институција у 
земљи.

На следећем графиконуприказан је јавни ризик или стопа смртности у саобраћајним незгодама у Србији 
и другим земљама Европе, као и место Србије у односу на друге европске земље. Стопа смртности 
или јавни ризик за европске земље добијасе на основу података о броју погинулих лица у односу 
на 1.000.000 становника. За европске земље коришћени су подаци из 2012. године, док је за Србију 
коришћен податак о броју погинулих лица из 2013. године.

Јавни ризик или стопа смртности у саобраћајним незгодама у Србији
и изабраним земљама Европе

Према прелиминарним подацима којима располаже Агенција за безбедност саобраћаја за 2013. 
годину, на путевима у Републици Србији догодило се 37.127 саобраћајних незгода, од којих је 23.617 са 
материјалном штетом, док је 13.510 незгода са настрадалим лицима. У саобраћајним незгодама у 2013. 
години погинула су 643 лица, а 18.444 лица је повређено. Крајњи период да би неко лице третирали као 
погинуло или тешко повређено у саобраћајној незгоди, је тридесет дана након догађања саобраћајне 
незгоде. То је дефиниција коју је промовисала Светска здравствена организација - WHO, а коју је 
прихватила и Србија заједно са великим бројем других земаља.
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У саобраћајним незгодама у току 2013. годинетешко повређених лица било је 3.415, док је лако 
повређених лица било 15.029. У односу на исти период прошле године, број саобраћајних незгода је 
смањен за 1,3%, док је број погинулих лица смањен за 6,5%. Број тешко повређених лица мањи је у 
односу на 2012. годину за 3,6%.

Поређење основних показатеља стања безбедности саобраћаја 
у 2012. и 2013. години

У односу на категорије учесника у саобраћају, највећи број погинулих лица су возачи моторних возила 
(243 + 27 возачи трактора), затим пешаци (162), путници (144) и бициклисти (56). У току 2013. године у 
саобраћајним незгодама погинуло је и 11-оро деце, што је за 31,2% мање у односу на 2012. годину.

Поређење броја погинулих лица у односу на изабране категорије учесника у
саобраћају, укључујући и број погинуле деце у 2012. и 2013. години
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Највећи број погинулих лица у току 2013. године забележен је у јулу, када је погинуло 80 лица. Најмањи 
број погинулих лица у току 2013. године забележен је у марту, када је у саобраћајним незгодама 
погинуло 26 лица.

Поређење броја погинулих лица по месецима 2012. и 2013. године

Анализом утицајних фактора или околности које су допринеле настанку најтежих саобраћајних 
незгода, процентуално повећање утицајних фактора у 2013. години је забележено код непрописног 
претицања и обилажења (+50%) и грешака пешака (+20,8%). Са друге стране, најизраженије смањење 
утицаја на настанак саобраћајних незгода забележено је код непоштовања првенства пролаза (-31,9%) 
и психофизичког стања возача (-19%).

Поређење броја погинулих лица у односу на изабране категорије учесника у 
саобраћају, укључујући и број погинуле деце у 2012. и 2013. години



НАЦИОНАЛНА ИНТЕГРИСАНА БАЗА ПОДАТАКА О 
ОБЕЛЕЖЈИМА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

Један од најважнијих елемената за успешно функционисање система безбедности саобраћаја чини 
развој квалитетних база података о обележјима безбедности саобраћаја. Тек када држава успостави 
функционалне базе података које су ажурне, усаглашене са светом, доступне, компатибилне, са 
стандардизованим показатељима, онда може успешно да прати стање безбедности саобраћаја. 
Квалитетна анализа података је основ за избор мера и активности које ће допринети смањењу 
негативних последица саобраћајних незгода на дужи период.

Важност база података је препозната од стране државних институција,невладиних и других 
организација,научника, стручњака и многих других субјеката. На основу база података о обележјима 
безбедности саобраћаја анализира се стање безбедности саобраћаја, утврђује се постојеће и дефинише 
жељено стање, предлажу се мере за достизање циљева и повећање безбедности у саобраћају, оцењују 
се ефекти примењених мера, оцењује се активност субјеката у систему безбедности саобраћаја, итд.

Посебно важно питање приликом развоја база података односи се на сарадњу институција и организација 
које чине систем безбедности саобраћаја. Не постоји решење у свету које има или разматра увођење 
интегрисане базе података на начин да само једна институција или организација прикупља и обрађује 
податке у оквиру базе података о обележјима безбедности саобраћаја.

КРАТАК ОСВРТ НА ПОСТОЈЕЋЕ БАЗЕ ПОДАТАКА 
У СВЕТУ И КОД НАС

Постоји више различитих база података и више различитих нивоа, односно величина подручја са којих 
се прикупљају подаци за „пуњење“ базе података о безбедности саобраћаја. Базе могу да повезују више 
различитих институција попут саобраћајне полиције и хитних медицинских служби које збрињавају 
повређене у саобраћајним незгодама. У оквиру ових база детаљно се описују повреде настале у 
саобраћајним незгодама. Најпознатија база података овог типа формирана је Шведској(Swedish Traf-
fic Accident Data Acquisition – STRADA). У највећем броју случајева, базе се односе само на податке о 
саобраћајним незгодама, попут Информационог система МУП-а Републике Србије. У оквиру база 
података о саобраћајним незгодама најчешће се налазе општи подаци о незгоди, подаци о учесницима 
незгода, возилима и путу. Поред наведених, постоје и базе података о опасним местима – црним тачкама 
(пример је база података црних тачака ЈП „Путеви Србије“), базе података о техничким карактеристикама 
моторних возила (пример је база података Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије), базе 
података о саобраћају и саобраћајној сигнализацији, итд. Међу најсавременијим базама података у 
области безбедности саобраћаја, налазе се базе које обједињавају велики број показатеља који се 
користе за мерења у области безбедности саобраћаја. Примери ових база су база података Британске 
лабораторије за транспорт (Transport Research Laboratory - TRL), Међународна база података (Interna-
tional Road Traffic and Accident Database – IRTAD) и база података земаља Европске уније (Communi-
ty database on Accidents on the Roads in Europe- CARE). Према величини простора које базе података 
покривају можемо разликовати међународне, националне, регионалне и локалне базе података. 

Последњих година, тежња управљача у области безбедности саобраћаја на територији једне државе, 
јесте развој интегрисаних база података које имају за циљ обједињавање великог броја различитих 
података и повезивање што већег броја субјеката, који су задужени за прикупљање одређених скупова 
података.
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Структура интегрисане базе података треба најмање да садржи следеће:

• опште податке (демографски показатељи, социоекономски показатељи, географски показатељи, и 
др),

• податке о путевима (најмање - ознаке путева, дужине, поделу по деоницама, чворове и сл.),

• податке о саобраћају (најмање - податке о ПГДС-у по категоријама возила),

• податке о саобраћајним незгодама,

• податке о повредама,

• податке о прекршајима и понашању учесника у саобраћају (прекршаји, прелазни индикатори, 
ставови),

• податке о штетама, трошковима и губицима.

Прва фаза развоја система интегрисане базе података 
о обележјима безбедности саобраћаја у Србији

ПРАВНИ ОКВИР ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ ИНТЕГРИСАНЕ БАЗЕ ПОДАТАКА У СРБИЈИ

Законом о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“ бр. 41/09, 53/10, 101/11) у члану 9. став 
1. тачка 1. предвиђено је да Агенција за безбедност саобраћаја анализира, прати и унапређује систем 
безбедности саобраћаја (развој и коришћење Јединствене базе података од значаја за безбедност 
саобраћаја). Сам назив Јединствена база података од значаја за безбедност саобраћаја, подразумева 
да се у оквиру базе налазе важна обележја безбедности саобраћаја, што заправо значи да база, 
поред података о саобраћајним незгодама треба да садржи и друге податке који са аспекта система 
безбедности саобраћаја могу бити корисни. У члану 15. истог Закона дефинисано је да Агенција за 
безбедност саобраћаја предлаже систем јединствене основе евидентирања и праћења најзначајнијих 
обележја безбедности саобраћаја, док су државни органи и други субјекти дужни да Агенцији 
достављају прописане податке о обележјима значајним за безбедност саобраћаја.
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Према пројекту, интегрисана база података налазиће се на серверу који је смештен у просторијама 
Агенције за безбедност саобраћаја. Агенција је задужена за управљање, развој и коришћење свих 
података из базе. Пројектни задатак Јединствене базе података од значаја за безбедност саобраћаја 
усвојен је од стране институција и организација које су укључене у прву фазу изградње система 
базе и то: Министарства саобраћаја, Министарства унутрашњих послова, Агенције за безбедност 
саобраћаја и ЈП „Путеви Србије“. Потпун приступ бази ће имати и поједине државне институције и 
организације које чине део система безбедности саобраћаја, у смислу пуњења базе подацима из своје 
надлежности и у смислу коришћења осталих података базе. Поједине институције и организације 
имаће обавезу ажурирања података (достављања података Агенцији) из своје надлежности, али и 
могућност коришћења других података припремљених од стране других институција и организација, 
а који ће се налазити у бази. Према пројектном задатку база ће бити „наслоњена“ на ГИС (географски 
информациони систем) који ће бити практично у функцији базе и у једном делу путем web апликације 
доступан ширем кругу корисника. 

Приликом формирања базе података биће поштован Закон о заштити података о личности који постоји 
у свим земљама Европске уније и многим земљама света. У суштини интегрисану базу података „неће 
занимати“ конкретно лице учесник у незгоди, већ само у статистичком смислу, и сви други подаци који 
не спадају у домен заштите података о личности, повређивања људских права и слобода.

Друга фаза изградње система базе ће обухватити укључивање институција и организација попут: 
локалних самоуправа, Министарства здравља, Републичког геодетског завода, Републичког завода 
за статистику, научних установа и других заинтересованих институција и организација за коришћење 
података базе.

Друга фаза развоја система интегрисанебазе података 
о обележјима безбедности саобраћаја у Србији

Успостављање интегрисане базе података на националном нивоу је неопходан корак који држава 
Србија треба да предузме у циљу успостављања система безбедности саобраћаја. Једном када база 
података буде успостављена, њен даљи развој и унапређење постаће непрекидан процес. Тако је 
било у свим земљама које се у научној и стручној јавности најчешће помињу као водеће у области 
безбедности саобраћаја, попут Велике Британије, Аустралије, Шведске, Холандије или Немачке. Значај 
квалитетних база података о обележјима безбедности саобраћаја препозналесу и институције попут 
Уједињених нација (Светска здравственаорганизација) и Европске уније (Европска комисија).
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ТЕЛА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНИМ 
САМОУПРАВАМА – КАКО СУ ЗАМИШЉЕНА,

 А КАКО ФУНКЦИОНИШУ?
Законом о безбедности саобраћаја на путевима из 2009. године, по први пут је у једном значајном 
акту на прави начин препозната важност бриге о саобраћају на локалном нивоу.Тада је на територији 
Републике Србије и отпочео процес оформљавања локалних тела за безбедност саобраћаја који траје 
и данас. Ипак, од самог почетка, у раду ових тела присутан је одређени број проблема који подстичу на 
дискусију стручну и најширу друштвену јавност са жељом да се они отклоне. Да би се стање поправило, 
биће неопходно и прилагођавање прописа.

На првом месту, у Закону је дефинисано да „локална самоуправа може да оснује савет“, чиме се 
доносиоцима одлука оставља слобода по питању рада овог тела. Међутим, да би се наменска средства 
од наплаћених новчаних казни за учињене прекршаје могла трошити, локална самоуправа мора имати 
формиран савет, који ће општинском већу предложити програм расподеле средстава. Законом је 
такође дефинисано да скупштине јединице територијалне аутономије, односно јединица локалне 
самоуправе, доносе стратегију и годишњи план безбедности саобраћаја на путевима на свом подручју 
у складу са Националном стратегијом и Националним планом. Изузев града Београда, ниједна локална 
самоуправа није урадила Стратегију и акциони план безбедности саобраћаја. Кључни разлог за то је 
недостатак Националне стратегије и Акционог плана који још увек нису донети.

Поједине локалне самоуправе имају 
друга тела која су формирана и пре 
ступања на снагу новог Закона, па такоу 
појединим општинама постоје Савети 
за безбедност општине и слично. Ова 
тела често се поистовећују са саветом 
за безбедност саобраћаја који се 
оснива искључиво због унапређења 
безбедности саобраћаја на основу 
одредаба Закона. Дакле, у одлуци о 
оснивању савета неопхоно је да стоји 
одредба по којој се савет оснива на 
основу Закона о безбедности саобраћаја 
на путевима. Савет за безбедност 
општине нема законско право да 
предлаже општинском већу програм 
реализације средстава уколико није 
испуњен претходно наведени услов.

Велики број локалних самоуправа још 
увек није формирао савете за безбедност 
саобраћаја. У вези са тим, постоје 
локалне самоуправе у којима нема 
запослених саобраћајних инжењера или 
стручњака из других области који раде 
на пословима везаним за саобраћај. 
Због тога, доносиоцима одлука у овим 
локалним самоуправама није доследно 
предочен значај формирања савета, 
начин његовог функционисања и 
предности које локална самоуправа 
добија формирањем савета.

Општине у којима је формирано тело за 
координацију безбедности саобраћаја на путевима 

(обележене жутом бојом)
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Ненаменско трошење средстава је веома велики проблем који је препознат у великом броју локалних 
самоуправа. Према информацијама које добијамо са терена, изгледа да су у појединим локалним 
самоуправама наменска средства за унапређење безбедности саобраћаја трошенау различите 
сврхе (зараде запослених, куповинанамештаја, куповина опреме и др). Ова средства трошена су без 
формирања тела за безбедност саобраћаја и без доношења програма реализације средстава за текућу 
годину. На овај начин директно су прекршене одредбе Закона о безбедности саобраћаја и других 
закона, односно прописа којима се уређује начин рада локалних самоуправа.

Поједине локалне самоуправе које су трошиле средства за унапређење безбедности саобраћаја према 
програму кога је усвојило веће града/општине, до сада нису подносиле извештај скупштини града, 
односно општине. Ова обавеза дефинисана је Законом, међутим велики број локалних самоуправа до 
сада је није испунио. Кључни проблем је у вези са садржајем извештаја и подацима које би он требало 
да садржи, па се такође често дешава да су неке локалне самоуправе поднеле извештаје који садрже 
свега неколико реченица из којих се не види шта је урађено на унапређењу безбедности саобраћаја.

Велики број савета због промене политичких структура у локалној самоуправи постоји само на папиру. 
Када се промене доносиоци одлука у локалној самоуправи, функције чланова савета веома брзо 
престају да важе. Због тога се већина програма реализације средстава не спроведе до краја, а постоје и 
примери локалних самоуправа у којима су програми мењани више пута у току једине године.

Досадашња искуства у сарадњи са саветима говоре нам да се највећи проблеми јављају у непрецизно 
дефинисаним одредбама Закона. Ту се посебно мисли на различито тумачење следећих одредби 
Закона:

1. члан 18. став 1. „Од 30% средстава која 
припадају буџету јединице локалне 
самоуправе на чијој територији је 
прекршај учињен, 50% средстава се 
користи за поправљање саобраћајне 
инфраструктуре јединице локалне 
самоуправе на чијој територији је 
прекршај учињен“. 

2. члан 19. став 1. тачка 5: Средства 
из члана 17. овог Закона користе се 
за „техничко опремање јединица 
саобраћајне полиције које 
контролишу и регулишу саобраћај 
на путевима и других органа 
надлежних за послове безбедности 
саобраћаја“.

Одредбу којом се дефинише ‘’поправљање саобраћајне инфраструктуре’’ сви различито тумаче. У 
досадашњој пракси, средства из овог фонда су се користила за:

 • асфалтирање улица, путева, тротоара, бициклистичких стаза,
 • постављање саобраћајне сигнализације,
 • крпљење ударних рупа на путевима и рехабилитацију коловоза и др.

Став дела стручне јавности је у супротности са досадашњом праксом. Поједини стручњаци истичу да 
се ова средства морају користити за пројекте који имају за циљ унапређење безбедности саобраћаја, 
а у непосредној вези са елементима саобраћајне инфраструктуре. Они истичу да је типичан пример 
једног таквог пројекта идентификовање и санирање црних тачака на путевима у локалној самоуправи. 
Због непрецизности ове одредбе долази до супротних мишљења радника у локалним самоуправама и 
дела стручне јавности.
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За одредбу којом се дефинише „техничко опремање јединица саобраћајне полиције“такође постоје 
различита тумачења. Припадници Министарства унутрашњих послова који су чланови савета заступају 
став да се од ових средстава могу купити одређена средства намењена за рад полицијских службеника 
на терену и у канцеларијама. Супротно томе, доносиоци одлука у локалној самоуправи веома често 
ову одредбу не тумаче на исти начин. У досадашњој пракси, средства из овог фонда су се трошила 
за набавку службених возила полиције, куповину уређаја за мерење брзине кретања возила и других 
уређаја за документовање прекршаја, куповину рачунарске опреме ради опремања објеката у којима 
раде запослени у министарству унутрашњих послова и сл.Имајући у виду да се од 70% средстава од 
наплаћених казни, која иду Републици Србији, 75% користи за потребе Министарства унутрашњих 
послова, став дела стручне јавности се прилично разликује. Према појединим мишљењима, средства 
за техничко опремање јединица саобраћајне полиције која се издвајају из средстава од наплаћених 
казникоја остају локалној самоуправи, за куповину претходно наведене опреме, не би требало да се 
користе у те сврхе имајући у виду да се на нивоу Републике за њих већ издвајају значајна финансијска 
средства. Овде такође долази до сукоба мишљења управо због непрецизности одредаба Закона.  

Поједине локалне самоуправе из године у годину усвајају исти програм реализације средстава. Ова 
пракса није добра, јер се проблеми безбедности саобраћаја временом мењају. Често се дешава да 
локалне самоуправе једноставно препишу програм реализације средстава од других локалних 
самоуправа и као таквог га усвоје. Да би се ова пракса зауставила, неопходно је да се проблеми у 
безбедности саобраћаја истражују и прате, а резултат мора бити квалитетна расподела средстава која 
ће бити усмерена ка кључним (најизраженијим) проблемима у свакој локалној самоуправи.

КАКО РЕШИТИ ПОСТОЈЕЋЕ ПРОБЛЕМЕ?

Како би се досадашњи проблеми у раду савета за безбедност саобраћаја решили, неопходно је 
детаљније уредити начин рада овог тела у локалној самоуправи. Овај корак свакако захтева и измене 
и допуне Закона у делу који се односи 
на рад локалне самоуправе на пољу 
унапређења безбедности саобраћаја. 
У досадашњој пракси, сами савети 
доносили су правилнике о раду. 
Међутим, таква пракса се није добро 
показала, јер су правилници били 
неадекватно уређени и формулисани, 
што је доносило велики број потешкоћа 
у раду. Како би се избегла ова врста 
проблема, рад свих савета треба уредити 
истоветно путем једног правилника. 

У току 2013. године, Мини-старство 
саобраћаја Републике Србије формирало 
је радну групу за измене и допуне Закона. 
На састанцима радне групе донет је 
закључак да се питање рада савета за безбедност саобраћаја мора детаљније уредити подзаконским 
актом. Чланови радне групе испред Агенције, предложили су да Правилник о раду тела за безбедност 
саобраћаја у локалним самоуправама доноси министар саобрајаћа, на предлог Агенције.

Правилником ће детаљно бити уређено:
 - организација и састав савета,
 - делокруг и начин рада савета,
 - извори финансирања и расподела средстава,
 - акти савета,
 - организација спровођења послова из надлежности савета,
 - праћење и извештавање о раду савета,
 - одговарајуће евиденције у вези са радом савета.
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Код организације и састава савета потребно је дефинисати ко може бити члан савета, како се именују 
и разрешавају чланови савета, период на који се именује савет, поступак у случају подношења оставке 
чланова савета и др. 

Када је у питању делокруг и начин рада савета потребно је јасно дефинисати задатке савета, начин рада 
у седницама, начин сазивања и одржавања седница, утврђивање дневног реда, вођење записника о 
седници и др. Велика новина у Предлогу правилника биће да савет има обавезу да усклађује своје акте 
и активности у сарадњи са Агенцијом за безбедност саобраћаја.

Код извора финансирања и расподеле средстава потребно је детаљно уредити начин финансирања 
безбедности саобраћаја у локалној самоуправи. У овом делу неопходно је да постоји прилог у 
правилнику који ће садржати детаљни списак мера и активности које се могу финансирати из појединих 
области које су дефинисане у Закону. Уколико је нпр. у Закону дефинисано да се средства могу 
користити за спровођење савремених процедура за унапређење безбедности путева, тада се у прилогу 
правилника морају тачно назначити које су то процедуре (ревизија безбедности саобраћаја, провера 
безбедности саобраћаја, дубинска анализа саобраћајних незгода са погинулим лицима, мапирање 
ризика по деоницама путне мреже и сл). Ово је неопходно како би чланови савета који немају довољно 
стручних знања из области 
безбедности саобраћаја 
имали смернице за рад 
на пољу унапређења 
безбедности саобраћаја у 
локалној самоуправи.

Начин расподеле средстава 
у програму кога усваја 
савет мора се системски 
пратити. Правилником ће 
бити предвиђено да савет 
може усвојити програм 
реализације средстава 
тек по прибављеном 
позитивном мишљењу 
Агенције. Савет ће имати 
обавезу да сачини програм 
и да га достави Агенцији до 
тачно назначеног рока, како 
би Агенција могла да прати 
активности савета у току године. У суштини, савет неће моћи да проследи Већу на усвајање програм 
који нема позитивно мишљење Агенције. Овакав начин контроле ће омогућити да савет не усваја исту 
расподелу средстава из године у годину, већ да средства планира у складу са реалним потребама, 
односно стањем на терену.

У делу који се односи на организацију и спровођење послова из надлежности савета, најзначајнија 
новина биће увођење обавезе по којој ће савет морати да има секретара. Секретар савета ће бити лице 
које обавља и извршава све административне и организацијске послове из надлежности савета. Управо 
због тога, правилником ће бити дефинисани послови секретара. Имајући у виду да постоје средства 
за финансирање рада савета, ова средства се могу искористити за ангажовање стручног лица које ће 
обављати послове секретара савета. Секретар савета ће у највећој мери комуницирати са Агенцијом 
и другим субјектима приликом спровођења активности за унапређење безбедности саобраћаја. Ова 
пракса присутна је у великом броју држава, а један такав пример је међународни пројекат SUPREME 
(SUmmary and publication of best Practices in Road safety in the Eu MEmber States).

У делу који се односи на праћење и извештавање о раду савета биће предложено увођење неколико 
кључних новина. Као прво, савети ће имати обавезу да једном годишње доставе извештај Агенцији о 
реализованим активностима за претходну годину. Скуп података који ће се достављати у извештају биће 
дефинисан у прилогу правилника. Поред тога, биће дефинисани и рокови за достављање извештаја. 
Савети који не доставе извештај за претходну годину неће моћи да добију позитивно мишљење 
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Агенције на програм реализације средстава за следећу годину. Локалне самоуправе ће такође имати 
обавезу да у случају промене чланова савета, у року од месец дана доставе Агенцији податке о новим 
члановима савета.

Све евиденције из надлежности рада савета биће прописане у прилогу правилника. Редовним 
ажурирањем ових евиденција, значајно ће се допринети квалитетном праћењу стања безбедности 
саобраћаја на свим нивоима. Поред тога, део скупа података из надлежности савета биће експортован 
у Јединствену базу података од значаја за безбедност саобраћаја коју води Агенција. Ово ће омогућити 
свим заинтересованим лицима да имају контакте са члановима савета и значајно ће допринети размени 
искустава, праксе и стручних знања из области безбедности саобраћаја. 

У предлогу потребно је дефинисати да Агенција доставља Телу за координацију безбедности саобраћаја 
сумирани извештај о раду свих локалних самоуправа за претходну годину. У вези с тим, Агенција ће 
водити одговарајући Регистар чији ће садржај бити прописан у прилогу правилника. 

Коначно, савети ће имати обавезу да своје предлоге Стратегије и Акционог плана безбедности 
саобраћаја доставе Агенцији на мишљење. Ово ће допринети да сваки појединачни текст Стратегије и 
Акционог плана буду квалитетнији, а не само преписани од других локалних самоуправа.
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АГЕНЦИЈА НА ТЕРЕНУ: 
БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

У ПРАКСИ

Безбедност саобраћаја на територији једне државе у многоме зависи од начина на који се локалне 
заједнице посвећују овој области и какве резултате постижу. Иако је Законом о безбедности 
саобраћаја на путевима из 2009. године препоручено оснивање оваквих тела, чињеницаје да у 
Србији до сада нису основани савети у великом броју општина, као и да врло често, тамо где су 
основани, имају доста потешкоћа у раду. У жељи да представимо локална тела за безбедност 
саобраћаја која успешно послују и остварују завидне резултате, у Билтену ћемо у наредном 
периоду представљати по једно од њих. Намера нам је да на тај начин подстакнемо развој ове 
важне компоненте у систему безбедности саобраћаја у Србији, као и да међусобно и на овај начин 
повежемо локална тела и подржимо њихову сарадњу. За овај број Билтена, разговарали смо са 
Иваном Ракоњцем, председником Савета за безбедност саобраћаја града Крушевца.

Господине Ракоњац, када је основан Савет за безбедност саобраћаја града Крушевца и каква је 
његова унутрашња организација?

Савет за безбедност саобраћаја 
на путевима на територији града 
Крушевца основан је од стране Градске 
управе 2010.године. За председника 
савета изабран сам у новембру 2012.
године. Савет чини 10 чланова и сваки 
члан је представник неког сегмента 
из области саобраћаја.

Да ли је до сада било потешкоћа 
у раду Савета и који су то кључни 
проблеми са којима сте се до сада 
суочавали?

Што се тиче досадашњег рада Саве-
та, нисмо имали већих проблема у 
реализацији планираних активности 
и постав-љених циљева. Велику 
подршку имамо пре свега од 
градоначелника Братислава Гашића, 
као и од Дирекције за урбанизам и 
изградњу у спровођењу дефинисаног 
плана и програма за текућу годину.

Можете ли нам набројати неке од кључнихпослова које сте до сада обавили?

Од оснивања до данас, највећи акценат ставили смо на безбедност деце у саобраћају. Самим тим, у 
прошлој години приоритет нам је био израда пројекaта „зона школа“, како на општинским, тако и 
на државним путевима. До сада смо реализовали пројекте за пет основних школа које се налазе на 
општинским путевима, као и за пет основних школа које се налазе на државном путу. Поред ових 
пројеката „зоне школа“реализовали смо и пројекат за постављање потапајућих стубића у улици 
мајке Југовића (бид зона). Поред наведених пројеката, велику пажњу посветили смо подизању свести о 
значају појединих тема у безбедности саобраћаја, па смо у том смислу до сада реализовали и неколико 
кампањау циљу унапређења безбедности саобраћаја. Кампањама смо циљали различитекатегорије
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учесника у саобраћају, алии различита непрописна понашања (трактористи,мотоциклисти,непошт
овање ограничeња брзине и др.).

Из Вашег искуства, какав је значај сарадње Агенције за безбедност саобраћаја и локалних тела?

Агенција је кровно тело у области безбедности саобраћаја у погледу истраживања, едукације и 
развоја.Стога је сарадња са  Агенцијом потребна и веома важна, јер трансфер знања и искустава 
између локалних тела и ње доноси нову вредност у области о којој бринемо.

Какви су планови Саветау 2014. години по питању унапређења безбедности саобраћаја на подручју 
Ваше локалне самоуправе?

У плану за 2014. годину је, пре свега, извођење радова по пројектима зона школе на државним путевима. 
Поред  ових пројеката, планом за текућу годину предвиђена је израда Стратегије развоја саобраћаја, 
постављање видео надзора, набавка монтажно-демонтажног полигона за обуку и едукацију 
деце,извођење радова на замени спољне опреме на светлосној саобраћајној сигнализацији,реализација 
нових кампања ради унапређења безбедности саобраћаја, као и много других активности.

За крај, да ли бисте могли да оставитесвоје контакт податке на које Вас евентуално могу контактирати 
друге локалне самоуправе, ради сарадње, помоћи и сл?

Моје колеге из локалних савета, али и сви други који желе да сарађују са Саветом града Крушевца могу 
се јавити путем e-mailа: irakonjacks@sbb.rs или телефоном на број 0653121204.

Крушевац има један од најуспешнијих савета за безбедност саобраћаја у Републици Србији, који је 
реализовао низ пројеката за већу безбедност у саобраћају
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ПОВРАЋАЈ ВОЗАЧКЕ ДОЗВОЛЕ – КАКО 
ФУНКЦИОНИШЕ СИСТЕМ?

У случајевима када возач добије 18 и више казнених поена (за возаче са пробном возачком дозволом 
граница је 9 казнених поена) возачу се одузима возачка дозвола. Да би возач поново стекао право на 
управљање моторним возилом, мора похађати семинар унапређења знања из области безбедности 
саобраћаја и положити испит, након чега му Агенција за безбедност саобраћаја издаје Уверење о 
положеном испиту унапређења знања. Са Уверењем, возач одлази у полицијску станицу у којој се води 
у евиденцији возача и започиње поступак враћања возачке дозволе.

Област рехабилитације возача којима је одузета возачка дозвола, осим ЗОБС-ом, („Службени гласник 
РС“ број 41/9, 53/10, 101/11)  ближе је уређена  и Правилником о унапређењу знања из безбедности 
саобраћаја за возаче којима је одузета возачка дозвола(„Службени гласник РС“, број 59/2011, од 
10.08.2011. год.).

Од формирања система семинара унапређења знања, циљ Агенције једа оствари ефикасну комуникацију 
са возачима којима је одузета возачка дозвола. Искуством и радом са овом специфичном групом 
учесника у саобраћају, као и сталном евалуацијом процеса, препознати су фактори који отежавају 
поједине сегменте процеса рехабилитације. Иако је Агенција носилац, у читав процесукључени су и 
други друштвени субјекти – Министарство унутрашњих послова, судови и здравствене институције, 
чије ангажовање и рад утичу на ефикасност процеса. Свака од карика у ланцу одузимања и повраћаја 
права на управљање возилом, треба да будеспремна  да пружи сервисне информације везане за овај 
процес. Овакав приступ повећаће ефикасност процеса рехабилитације и скратити време прикупљања 
неопходне документације.

Први контакт и потребне информације о систему кроз који мора да прође, возач којем је одузета 
возачка дозволадобија на интернет странициили путем телефона са службеницима Агенције.Програм 
семинара за возаче којима је одузета возачка дозвола траје 40 часова.На часовима се обрађују теме 
које обухватају најчешће радње, прекршаје и грешке које полазници чине у саобраћају.Семинар траје 
14 дана,одржавањемтри часа дневно.

Процес кроз који мора да прође сваки возач пре него што поврати возачку дозволу

Први семинар унапређења знања из безбедности саобраћајаза возаче којима је одузета возачка дозвола 
одржан је у јуну 2012. године. Од тада па до данас, одржано је 36 семинара на читавој територији 
Републике Србије, а кроз процес рехабилитације је прошло преко 350 возача.
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У циљу унапређења организације семинара, извршили смо анкетирање полазника семинара, као и 
сертификованих предавача који спроводе наставу на семинарима. Полазнике семинара питали смо за 
њихове ставове везане за целокупну организацију семинара, које би мерепредложили у циљу боље 
организације семинара, као и с којим се потешкоћама сусрећу у читавом систему и какво је њихово 
опште прихватање система рехабилитације. 
Оно што нас је посебно занимало је и каква 
је њихова порука другим возачима, након 
процеса кроз који су прошли.

Утисциполазника су да је семинар добро 
организован и веома су задовољни 
предавачима, да су доста тога научили, да 
се предавачи труде да све детаљно објасне, 
да им је на часовима било занимљиво зато 
што су међусобно размењивали мишљења 
и искуства, као и да су упознали нове људе.
Неки од полазника поверили су нам да су у 
почетку били уплашени, а да им је касније 
овај специфичан начин рада пријао.Неки од 
њих дошли су са предрасудама да им семинар 
није потребан, а већ након првог дана су 
њихове предрасуде биле отклоњене, да би 
после четрдесет часова схватили да су „дошли 
к себи и спустили се на земљу“. Када је речо 
самомначинурада и спровођења наставе, 
већина полазника сматра да Агенција треба 
да настави да ради као и до сада, иизразила 
задовољство начиномна којисеминари 
функционишу.

Оно што је често представљало тешкоћу 
полазницимаје путовање до места одржавања семинара, а нарочито је напорно за оне који су морали 
да пређу више од 50 km до места одржавања семинара, па суискористили прилику да предложе да се 
организује више од три часа дневно или да се евентуално организују целодневне обуке током викенда. 
Полазници тешко прихватају и то што не постоји могућност изостајања са часова, а за већину семинар 

представља и велике трошкове и велику обавезу због 
запослености, па често долазе уморни на предавања.
Седење на школским столицамаод којих су се, како 
кажу, давно одвикли била им је још једна отежавајућа 
околност. Предлог полазника био јеи да на часовима 
будештовише тестова провере знања, јер их они 
подстичу да обнове своје познавање саобраћајних 
прописа.

А и „колегама“, који ће у наредним годинама „заузети“ 
њихова места у клупама, имали су шта да поруче. 
Неке од порука преносимо у тексту који следи.

„Поштујте прописе и правила саобраћаја и реците 
не алкохолу. Тако нећеш угрозити себе, а ни остале 
учеснике у саобраћају! Зарад једне пијанке, брзе 
вожње и осталих непоштовања прописа, губиш 
посао, трошиш новац, „падаш“ у друштву.“

„Опрез у саобраћају због ригорозних мера које се 
спроводе  због учињених прекршаја, да се не би 
нашли у оваквој ситуацији, а пре свега због личне 
безбедности“
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„Што боља концентрација и пажња у вожњи, због своје безбедности и  безбедности других учесника 
у саобраћају“

„Када седнете у аутомобил, поштујте саобраћајна правила. Не угрожавајте животе других учесника 
у саобраћају, јер након процеса кроз који сам прошао, схватио сам да учешће у саобраћају није игра!“

„Када сам добио возачку дозволу, мислио сам да је свет испод мене. Све што сам научио у тестовима 
и на обуци за вожњу је пало у воду. Алкохол, провод, брза вожња – нема те особе која то не воли, 
макар ја тако мислим. Све је то прошло, хвала богу, али све је то са собом носило и последице. Памет 
у главу, имате један живот и не само ви, него и људи око вас!“

„Саветујем свим возачима да буду опрезнији, солидарнији и хуманији у саобраћају и да поштују 
прописе, тако ће се повећати безбедност свих нас, без обзира да ли смо пешаци или возачи. Нипошто 
не седати у аутомобил под дејством алкохола и покушајте да током вожње будете опуштени, а 
никако нервозни и напети.“

„На време размишљајте о својим поступцима, да не би сте дошли на овај семинар.“

„Пре него што прекршите правила и прописе у саобраћају, добро проучите закон о казнама и поенима.“

„Да у сваком тренутку морамо бити свесни одговорности коју носимо док смо „за воланом“. 
Унапређење знања из безбедности саобраћаја и опрезност кључ су сигурне вожње.“

„Како не би дошли у ситуацију у којој сам се ја нашао, да поштују закон и прописе везане за безбедност 
у саобраћају. Ако не поштујете прописе у саобраћају, правићете мање или веће прекршаје, који ће у 
великој мери угрозити ваше материјално стање!“

Сертификоване предаваче који спроводе обуку на семинарима питали смоо њиховим утисцима.О томе 
да ли су полазници упознати са чињеницом да се за прекршаје које су чинили изричу казнени поени, 
о њиховом схватању саобраћаја, о потреби поштовања прописа, како полазници  прихватајуовакав 
систем обуке и какав је њихов крајњи утисак о возачима који су похађали семинаре.

Утисак предавача је да већина полазника не пориче да су чинили прекршаје у саобраћају, али у тим 
поступцима не уочавају никакву опасност и не виде разлог због чега су кажњавани, а посебно не виде 
разлог због чега им је одузета возачка дозвола. Полазницима се дешавало да су и раније чинили чак и 
теже прекршаје, али нису кажњавани због тога. У неформалном разговору, пре часова или на паузама, 
полазници сунајчешће коментарисали догађаје описом прекршаја: „Попио сам само два-три пића 
и никог нисам угрозио...“,„Возио сам само мало брже, а био је правац, све чисто...“, „Ухватили су ме 
испред капије где живим...“ или „Нисам стигао да региструјем возило, шта је ту опасно...“. Наравно,било 
је и оних других коментара попут:„Толико сам био пијан да нисам ни видео полицајце када су ме први 
пут заустављали...“ или „Нисам се зауставио на црвено светло јер сам журио...“.
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Стиче се утисак да је полазницима 
познато да се возачима могу изрицати 
казнени поени, али да већина не зна 
који су то прекршаји за које се они 
изричу, када се и зашто губи возачка 
дозвола и шта после тога. Ово се 
посебно односи на млађе возаче. 
Интересантан је утисак о једном од 
полазника, коме је одузета пробна 
возачка дозвола због 9 казнених поена.
Он није спорио вожњу под дејством 
алкохола, али је указао да он или било 
ко из његовог друштва и окружења није 
био упознат се одредбом да се пробна 
возачка дозвола одузима са изречених 
9 казнених поена, и да је за то знао, 
не би дошао у ову ситуацију. Возачи 

професионалци указивали су на проблем да,када им се одузме возачка дозвола или им се изрекне 
заштитна мера забране управљања,послодавци им дају отказ, а дани они сами често нису упознати за 
које се прекршаје изричу казнени поени.

Већина полазника исказала је веома високо самопоуздање у погледу сопствених способности, као 
имогућности контроле возила у свим ситуацијама, као на пример у вожњи у припитом стању, већом 
брзином кретања, оштријим извођењем радњи возилом, заустављањем  возила  скоро у месту, посебно 
ако имају нова и јака возила. Другим речима, њихово мишљење је да возилом могу све да ураде онако 
како то они хоће, односно да су у стању да контролишу возило у свим ситуацијама. Проблем најчешће 
виде у незнању и неспособности других да возе добро и безбедно, у лошим возилима, лошим путевима, 
а готово никад не виде да је проблем неретко и у њима самима.

У целини, полазници испољавају 
претерано самопоуздање, прецењују 
сопствене  способностии могућности 
везане за управљање моторним 
возилом, потцењују друге возаче, 
слабо познају динамику кретања  
возила и отпора који се супростављају 
кретању. Већина нема јасно поимање 
зауставног пута, пута реаговања и пута 
кочења. Појединци испољавају слабо  
познавање саобраћајних прописа, 
док већина не препознаје опасности 
чињења прекршаја у саобраћају.

Када је реч о начину извођења 
наставе, полазници су очекивали 
класично сувопарно предавање, где 
ће им се причати само о саобраћајним 
прописима, а не предавања у којима су и они ангажовани кроз разне групне и идивидуалне активности. 
Услед интерактивног начина рада на семинарима, они активно учествују у обуци износећи сопствено 
виђење одређених ситуација и правила у саобраћају, прате предавача, укључују се икоментаришу 
изнето у току предавања. Често коментаришу да тек сада уочавају да нису знали одређене прописе 
и правила у саобраћају, те да су се због тога непримерено понашали. Сами указују да ће знања која 
су стекли на семинару променити њихово будуће понашање у саобраћају.Оно што је јасно је уочљиво 
јенапредак у њиховим знањима и ставовима, уз повећање свести о опасности  кршења прописа у 
саобраћају и сопствене одговорности у том смислу.



П
о

вр
аћ

ај во
зачке д

о
зво

ле

19

Сви полазници семинара били 
су веома мотивисани да поврате 
одузету возачку дозволу и свесни 
да је то једино могуће уколико 
савладају предвиђени програм 
обуке. Отуда су испољавали 
висок ниво заинтересованости за 
образовне садржаје  и активно 
учествовалиу обуци. Често су се 
издвајали возачи професионалци, 
са наглашеним мотивом да заврше 
обуку. Стечена знања током 
семинара позитивно су мењала 
њихов став према правилима 
и прописима у саобраћају.
Препознавали су опасности услед 
непрописног понашања, што их је 
усмеравало ка развијању свести о 
сопственој одговорности за понашање у саобраћају. Стога су реална су очекивања да ће по повратку 
возачке дозволе у великој мери променити своје понашање у саобраћају и постати безбеднији возачи.

Различите и прилагођене наставне методе, тачно утврђен план реализације часа, прецизно дефинисане 
активности полазника, циљ, задаци и исходи наставе, омогућавају предавачу да их доведе у ситуацију 
да схвате где су грешили и зашто је неопходно да то више не раде.Очекивани ефектипрограма 
рехабилитације биће и убудуће евалуирани, на основу чега ће се унапређиватипроцес и програм 
семинара, а све у циљу повећања ефикасности читавог система рехабилитације возача којима је 
одузета возачка дозвола. Овакав приступ допринећеи већој безбедности у саобраћају.
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ПРВИХ ГОДИНУ ДАНА ЛИЦЕНЦИРАЊА КАДРОВА ЗА 
ОСПОСОБЉАВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ВОЗАЧЕ

Закон о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник РС”, бр. 41/09, 53/10 и 
101/11), као и подзаконска аката која ближе 
уређују област оспособљавања кандидата за 
возаче, донели су значајне промене у области 
обучавања кандидата за возаче, од којих 
су свакако најзначајније увођење обавезне 
теоријске обуке и полагање теоријског испита за 
кандидате за возаче пре започињања практичне 
обуке, и увођење обавезе лиценцирања кадрова 
за оспособљавања кандидата за возаче.

Послови лиценцирања кадрова за 
оспособљавање кандидата за возачасу Законом 
поверени Агенцији за безбедност саобраћаја, 
која је од03. јануара 2013. године,након свих 
обављених припрема и стварања потребних 
услова, и формално почела са процесом 
издавања лиценци, и то прво за инструкторе 
вожње, затим предаваче теоријске обуке, и на 
крају, и за испитиваче.

ЛИЦЕНЦИРАЊЕ ИНСТРУКТОРА ВОЖЊЕ

У складу са директивом Европске комисије 
2006/126 за стицање прве лиценце за инструктора 
вожње предвиђено је признавањестечених 
права. Од јануара до децембра 2013. године, 
издато је 2.600 лиценци за инструктора вожње.

ЛИЦЕНЦИРАЊЕ ПРЕДАВАЧА 
ТЕОРИЈСКЕ ОБУКЕ

Предавачи теоријске обуке 
представљају новину у оспо-
собљавању кандидата за 
воза-че, а имајући у виду ту 
чиње-ницу и уважавајући 
значај ових кадрова и њихове 
оспособ-љености за рад са 
кандида-тима за возаче, за 
њих је пре полагања стручног 
испита предвиђено похађање 
припре-мне наставе из 
пет области у трајању од 
35 часова. Области које се 
полажу на стручном испиту 
за предаваче теоријске обуке 
су:

1. Саобраћајна етика;
2. Безбедност друмског саобраћаја;

Издате дозволе (лиценце) за инструк-торе вожње 
у 2013. години по окрузима
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 3. Прописи о безбедности саобраћаја, обуци возача и полагању возачких испита;
 4. Теорија извођења радњи возилом у саобраћају на путу;
 5. Методика извођења теоријске обуке кандидата за возаче.

У 2013. години организовано је осам припремних настава коју је похађало 439кандидата за предаваче 
теоријске обуке. Стручни испит се полаже путем теста који се састоји од 100 питања из наведених 
пет области.Осим теста, део испита из области Безбедност друмског саобраћаја је и есејско питање 
које се пишена рачунару.Од јула 2013. године организовано је дванаест испитних рокова, на које је 
изашло преко 350 кандидата од којих је 235 положило испит, а пролазност на испитима је била око 50%. 
Агенција је до децембра 2013. године издала 217 лиценци за предавача теоријске обуке.

ЛИЦЕНЦИРАЊЕ ИСПИТИВАЧА

Крајем октобра 2013.године Агенција је организацијом првог испита за испитиваче започела 
лиценцирање испитивача и издавање лиценци овим кадровима. За разлику од предавача, за 
испитиваче није предвиђена реализација припремне наставе па сви који положе стручни испит који се 
састоји из теоријског и практичног дела, стичу услов да добију лиценцу за испитивача. Како би Агенција 
део послова везаних за лиценцирање реализовала тако да на подручју Србије имамо довољан број 
лиценцираних испитивача, до краја 2013. године реализовано је шест теоријских испита за испитиваче 
и започето је са реализацијом практичног испита. Практични испита се полаже путем видео теста и 
задатак испитивача је да на основу видео снимка полигонских радњи и вожње у саобраћају на јавном 
путу, оцени кандидата за возача.

До сада је теоријски испит за испитивача положило 150 кандидата, а 81 кандидат је положио и практични 
испит чиме је стекао услов да добије лиценцу за испитивача.

Области које се полажу на стручном испиту за испитиваче су:

 1. Саобраћајна етика;
 2. Саобраћајна психологија;
 3. Педагогија и андрагогија;
 4. Безбедност друмског саобраћаја
 5. Прописи о безбедности саобраћаја, обука возача и полагање возачког испита;
 6. Возила;
 7. Теорија извођења радњи возилом у саобраћају на путу;
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Треба напоменути да су крајем 2013.године на предлог МУП-а Републике Србије усвојене измене 
подзаконских аката којим се уређује оспособљавање кандидата за возаче, па је за испитиваче обавеза 
поседовања лиценце одложена до краја јуна 2014.године.

 

ОКРУГ 
Предавачи 
припремна 
настава 

Предавачи 
испит 

Предавачи 
лиценце 

Град Београд  94  44  40 
Подунавски   18  12  12 
Браничевски   10  5  5 
Колубарски   8  5  5 
Мачвански   14 10 9
Јабланички   12 7 6
Пчињски   13 7 6
Нишавски   16  7  6 
Пиротски   17  7  6 
Топлички   9  1  1 
Зајечарски   4  1  1 
Борски   9  5  5 
Јужнобачки   43  24  22 
Сремски   16  7  6 
Средњебанатски   11  7  7 
Севернобанатски   2  0  0 
Севернобачки   8  8  8 
Западнобачки   9  7  6 
Јужнобанатски   21  14  10 
Златиборски   17  10  10 
Моравички   14  7  7 
Шумадијски   19 9 8
Поморавски   7 5 5
Рашки   25 13 13
Расински   17 12 12
Космет  6  1  1 
УКУПНО  439  235  217 

Преглед издатих дозвола (лиценци) за
предаваче теоријске обукеу 2013.години, по окрузима
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Агенција за безбедност саобраћаја у току сваке школске године године, а интензивно на њеном почетку, 
организује и одржава јавни час безбедног понашања у саобраћају за ђаке у градовима широм Србије. За 
ову школску годину, Агенција је унела промене у начину рада са децом, које су проистекле из искуства 
током претходне две године, када смо махом обилазили општине у Србијикоје имају повећани ризик 
страдања деце у саобраћају Тако смо током школске 2012/13. године узели у обзир мапе страдања 
деце у саобраћају у Србији, и одржали часове за ученике првих, а понегде и других разреда основних 
школа у општинама и градовима у којима је забележен највећи јавни и саобраћајни ризик за страдање 
деце у саобраћају. Тада се у првих шест недеља са Пажљивком у 40 општина дружило близу 10 хиљада 
малишана!

Са поносом можемо истаћи да је „Пажљивко“ постао препознатљив бренд и у региону. Препознавање и 
разумевање емоционалних потреба и жеља најмлађих, као и њихових васпитача, учитеља и родитеља, 
је заједнички посао свих који се у Агенцији баве саобраћајним образовањем.

Од почетка ове школске године обишли смо Шабац, Бачку Паланку, Нови Сад, Суботицу, Александровац, 
као и Бањалуку у Републици Српској.
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ТРИ ПУТА „З“
Нову школску годину почели 
смо акцијом „ТРИ пута 
З“,отпочињући кампању у 
општинама Земун, Звездара 
и Зајечар. У свечаном тону, 
кампања „Пажња сад“ у 
школској 2013/2014. години 
почела је 12. септембра 
у основној школи „Лазар 
Саватић“ у Земуну.

Основна школа „Лазар 
Саватић“ је једна од школа 
са најбољим резултатима 
у разним школским и 
ваншколским активностима, 
резултатима на матурском 
испиту, али и школа која је 
носилац ордена Светог Саве II степена. Ова школа је у 2013. години, указом председника Републике 
Србије Томислава Николића, одликована Сретењским орденом „За нарочите заслуге у просветној 

делатности“. На саобраћајним 
површинама око зграде 
школе, почетком ове 
школске године постављена 
је комплетна вертикална и 
хоризонтална саобраћајна 
сигнализација, и на тај начин 
је потпуно уређена „зона 
школе“.

Уз свесрдну помоћ 
директора и наставног 
кадра школе, Агенција за 
безбедност саобраћаја 
организовала је свечаност 
којој је присуствовао велики 
број значајних личности 
из разних области. Тако су 

свечаном програму присуствовали министар саобраћаја, Александар Антић, министар просвете, 
науке и технолошког развоја, др 
Томислав Јовановић, начелник 
Управе саобраћајне полиције 
Министарства унутрашњих пос-
лова, генерал Драгиша Симић, 
помоћник за друмски саобраћај 
у Министарству саобраћај, Саша 
Мирковић, председник општи-
не Земун, Дејан Матић, пред-
ставници министарства саобра-
ћаја и просвете, велики број 
пријатеља и сарадника Агенције 
и представници средстава јав-ног 
информисања.
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Свечаност је отворио хор школе „Лазар Саватић“ уз песму „Востани Сербие“. Уследиле су поздравне 
речи званица, представника министарстава и институција са којима Агенција сарађује од оснивања, а 
посебно у области рада са децом.

Потом је на сцену истрчао Пажљивко, кога 
малишани, показало се, врло добро познају 
и обожавају. У форми позоришне представе 
и непрекидној комуникацији са малишанима, 
Пажљивко је пролазио кроз ситуације у 
саобраћају у којима се деца обично налазе, 
сама, са вршњацима, али и у присуству 
одраслих.

Сви заједно могли смо да научимо да се 
испред пешачког прелаза прво мора – стати, 
па тек онда погледати лево, десно, па опет 
лево како би видели да ли има возила на 
коловозу. Научили смо и зашто је важно да 
деца увек седе на задњем седишту, везана 
сигурносним појасевима, баш као што и 
одрасли морају везати појасеве.

На Звездари смо у оквиру кампање „Пажња 
сад“ одржали час безбедности саобраћаја 
за ученике првих разреда свих 13 основних 
школа. Час је одржан у сарадњи са општином 
Звездара 20. септембра 2013. године, у великој 
сали Центра за културу „Вук Караџић“ пред 
око 900 ђака првака звездарских основних 
школа.

Одржавање саобраћајно-образовног часа је 
почетак сарадње између Агенције и општине 
Звездара, док је за касније планирано 
и спровођење пилот пројекта у вези са 
едукацијом деце – ученика основних и средњих школа из области саобраћајне културе, као и низ 
других заједничких активности у вези са безбедношћу младих у саобраћају.

И у Зајечарској спортској хали 
није недостајало осмеха и 
радозналих погледа малишана, 
јер нас је сачекало око 500 
ђака првака свих градских 
и сеоских основних школа. 
И том приликом дељене су 
књиге „Пажљивкова правила 
у саобраћају“, а малишанима 
из сеоских школских јединица 
подељене су дечије мајице 
са ликом Пажљивка за бољу 
видљивост. Љубазни домаћини 
обезбедили су и велики LED 
екран како би малишани у 
потпуности уживали у видео 
пројекцији цртаног филма 

њиховог омиљеног јунака – Пажљивка.
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ПАЖЉИВКО У БАЊАЛУЦИ

Током јесени наставили смо са спровођењем кампање „Пажња сад“ која из године у годину поприма 
све веће размере и постаје позната ван граница Србије. Доказ томе је и наша посета Републици Српској.

У склопу потписаног протокола 
о сарадњи између Агенције 
за безбедност саобраћаја 
Републике Србије и Агенције 
за безбједност саобраћаја 
Републике Српске, на њихов 
позив, боравили смо у Бања 
Луци  14. и 15. октобра 2013. 
године.

Том приликом одржан је 
састанак са представницима 
Агенције, Министарства 
саобраћаја, Управе 
саобраћајне полиције, АМСРС 
и Завода за образовање. 
На састанку су разматране 
досадашње активности и 
могућности будуће сарадње двеју агенција. Агенција за безбједност саобраћаја покренула је низ 
едукативних и превентивних кампања за повећање безбедности свих учесника у саобраћају, али је 
свакако најзначајнија она усмерена на повећање безбедности деце у саобраћају.

Као подршку напорима наших пријатеља из Републике Српске, али и у жељи да и деци Бања Луке 
пружимо прилику да се друже са Пажљивком, у уторак 15. октобра, у сали „Обилићево“ пред око 500 
бањалучких ђака првака одржали смо интерактивни час у оквиру кампање
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„Пажња сад“. Том приликом поделили смо књиге „Пажљивкова правила у саобраћају“ као и разне 
промотивне материјале свим ђацима првацима градских основних школа у Бањалуци.

Едукативни час у виду интерактивне позоришне представе Пажљивко је одржао на опште одушевљење 
бањалучких ђака првака и њихових учитеља. Том приликом Пажљивко се обратио свим малишанима, 
симулирајући, кроз игру уобичајено и пожељно понашање у саобраћају, у ситуацијама у којима се деца 
обично налазе.

Уверили смо се и овог пута колико је важна добра сарадња између локалне заједнице и образовних 
установа. Поред представника Агенције за безбједност саобраћаја Републике Српске, АМСРС, присутни 
су били и градоначелник Бања Луке Слободан Гаврановић и министар саобраћаја и веза Републике 
Српске Недељко Чубриловић.

С обзиром да је кампања „Пажња сад“ прецизно осмишљен пројекат, и овог пута приближили смо се 
интересовањима најмлађих емитујући анимирани филм „Пажљивко“, у коме наш главни јунак пролази 
кроз свакодневне ситуације у саобраћају, указујући на правилно понашање.

Било је дивно поново видети одушевљење малишана који се по први пут сусрећу са нашим јунаком 
Пажљивком. Није било ни мало бојазни да ли ће наш дечак, који све зна о саобраћају бити прихваћен 
од стране нових другара. Осмеси, граја и радознали погледи могли су се видети на њиховим лицима на 
опште одушевљење свих нас из Агенције и колега из Републике Српске.

ПАЖЉИВКО У НОВОМ САДУ
Током октобра, Агенција за безбедност саобраћаја присуствовала je јединственом пилот пројекту под 
називом „Школска патрола“ у основној школи „Јожеф Атила“ у Новом Саду. Овај пројекат представљен 
је у фискултурној сали школе пред око 1200 ученика, наставника и родитеља.

Организаторима пројекта пружи-ли смо подршку у оквиру наше кампање „Пажња сад“, а том приликом 
Пажљивко је одржао едукативни час пред бројном публиком, гостима и новинарима. Поред представни-
ка Агенције, скупу су присуствовали представници Хитне помоћи, полиције, комуналне полиције, као и 

ватрогасно-спасилачке 
бригаде. Сви заједно 
демон-стрирали су, 
и кроз практичне 
примере показали 
начине рада, свако у 
свом домену, на опште 
одушевљење свих 
присутних.

„Школска патрола“ 
представља јединствен 
пројекат који има за 
циљ да безбедност 
ученика основних 
школа подигне на виши 
ниво. Овај пројекат 
пажњу усмерава на 
безбедност ученика. 

Организатори сматрају да су ученици ти који би требало да преузму одговорност за сопствену 
безбедност, али и безбедност својих вршњака. Примарни циљ „Школске патроле“ јесте да обучи, 
усмери и интегрише ученике у процес креирања безбедне атмосфере на путу до школе, у школи и на 
путу од школе до куће.
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Пројекат „Школска патрола“ је 
у потпуности бесплатан за све 
школе и ученике, а чланови 
патроле биће узори својим 
вршњацима и пример лепог и 
одговорног панашања током 
школовања. Саставни део про-
јекта јесу стручна предавања и 
разноврсне едукативне радио-
нице из области безбедности, 
укључујући и безбедност сао-
браћаја.

У сарадњи са управом школе, 
биће одржане едукативне ра-
дионице са члановима „Школ-
ске патроле“ из противпожарне 
заштите, безбедности саобраћајa, превенције насиља, прве помоћи и бројних других области.

Агенција је за школску 2013/14. 
годину припре-мила приручник за 
ученике нижих разреда основних 
школа – „Пажљивкова правила 
у саобраћају“. Књигу, која је 
добила високу оцену и препоруку 
Министарства просвете, науке и 
технолошког раз-воја за коришћење 
у настави за децу првих и других 
разреда основне школе, деца ће 
добити током школске године.

Поред „Пажљивкових правила“, 
Агенција је припремила и ДВД са 
новим наставцима анимираног 

филма „Пажљивко“. Уз подршку и препоруку Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
ови образовни материјали достављају се основним школама у целој Србији. Такође, школама ће бити 
достављени и штампани материјали са саветима и упутствима о елементима безбедног учествовања 
деце у саобраћају, једни намењени родитељима, а други просветним радницима.
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SEIL ТОРБЕ – ЗАНИМЉИВ НАЧИН 
ДА И ДРУГИМ УЧЕСНИЦИМА У САОБРАЋАЈУ 

ПОКАЖЕТЕ СВОЈЕ НАМЕРЕ

Једна од најважнијих ствари за бициклисте у саобраћају јесте добра видљивост на путу. Врло је важно 
да вас док возите бицикл возачи аутомобила, аутобуса, камиона и сви остали примете на време. Као 
нешто што може много да помогне у повећању видљивости бициклиста, али што нам је нажалост 
прилично недоступно, представљамо SEIL торбе (Self, Enjoy, Interact, Light).

SEIL торбе имају посебан систем који олакшава комуникацију бициклиста и осталих учесника у 
саобраћају. Све што желите да урадите у саобраћају, уместо махањем – приказује се на полеђини.

Ово је посебан систем који ради путем светлосних сигнала који су уграђени у ранац или торбицу. Све 
функционише кроз посебан одашиљач који се 
монтира на волану, а који ради путем Bluetootha 
и даје сигнале који се потом емитују на ранцу или 
торби. Поред стрелица за скретање лево и десно на 
овом систему могу с емитовати и друге поруке. 

SEIL систем омогућава избор и разних других 
знакова, порука или натписа који се емитују. 
Занимљиво је то што се све поруке које се 
емитују могу задати преко телефона са Андроид 
оперативним системом.



Булевар Михајла Пупина 2
11000 Београд

тел:  011-214-5089
факс:  011-214-5407

w w w.abc.gov.rs
e -mai l :  abs@abs.gov.rs


