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НОВА ИНЖЕЊЕРСКА РЕШЕЊА – КАКО БРИТАНЦИ 
БРИНУ О БИЦИКЛИСТИМА

У Лондону су недавно уведене зауставне траке за бициклисте. Разлог за њихово увођење лежи у вечитој дилеми 
бициклиста да ли ће осталим учесницима у саобраћају бити видљивији ако на семафору стану испред, или иза 
аутомобила. Саобраћајни стручњаци очекују да ће увођење оваквих зауставних трака у главном граду Велике Британије 
утицати на већу безбедност бициклиста у саобраћају.

У чему је суштина ових напредних зауставних трака? С обзиром да испред аутомобила остављају на коловозу слободан 
простор за бициклисте, они су, док чекају на зелено светло видљивији, а кад се оно упали имају више простора да крену.

Када је на семафору црвено светло, возачима аутомобила је забрањено да улазе у део намењен возачима бицикала. 
Управа Лондона је поводом увођења напредних зауставних трака, скренула пажњу возачима који не буду поштовали 
прописе, да ће онај ко пређе преко зауставне траке платити казну 60 фунти и биће му уписана три казнена поена јер 
таквим понашањем доводи до угрожавања безбедности „слабијих“ учесника у саобраћају. Постојање ове зауставне 
траке за бициклисте не дозвољава им да прелазе другу зауставну линију, нити да прођу на црвено на семафору.
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УВОДНА РЕЧ

И овог лета безбедност саобраћаја била је 
једна од важнијих тема јавности у нашој 
земљи. Нажалост, у први план су искочили 
не тако ретки извештаји о страдању у 
саобраћајним незгодама, што је оставило 
горак укус у устима, и поред чињенице да је у 
току овогодишњих летњих месеци на нашим 
путевима настрадало далеко мање људи него 
што је то био случај претходних година.

Са друге стране, нећемо бити нескромни 
уколико кажемо да су кампање које је 
спровела Агенција током претходна три 
месеца привукле велику пажњу. На овај 
начин практично смо позвали све учеснике 
у саобраћају да размишљају о темама које 
смо промовисали, да учврсте своје исправне 
ставове и понашања, али и да промене оне 
који могу довести у опасност њих саме, али 
и друге.

Свакако најутицајнија кампања (по многима 
икад покренута) је она коју је подржао и 
промовисао председник Републике Србије 
Томислав Николић. Ова кампања под 
светлост рефлектора ставила је проблем 
недовољног везивања појасева у нашој 
земљи. Укључивање личности са највишег 
нивоа у ову кампању сведочи са једне стране 
о свести колико је везивање појасева битно 
у погледу спашавања људских живота, али и 
јасан сигнал да носиоци најважнијих функција 
у нашој земљи дају јасну и снажну подршку 
Агенцији и свим осталим субјектима који се 
баве безбедношћу саобраћаја.

У периоду иза нас, Агенција је пуном паром 
наставила за обављањем својих редовних 
послова: спровођења семинара унапређења 
знања возача којима је одузета возачка 
дозвола, одржавања припремне наставе 
и испита за предаваче теоријске обуке, 
лиценцирања инструктора вожње, издавања 
меморијских картица за тахографе, издавања 
потврда о саобразности, овлашћивања 
радионица за тахографе и других текућих 
послова.

Доба године у које полако улазимо има своје 
метеоролошке карактеристике и веома је 
важно да се сви подсетимо свега што треба 
правовремено обавити за безбедно учешће 
у саобраћају. У овом периоду још важније 
је да сви учесници у саобраћају, а пре свега 
возачи, посвете додатну пажњу понашању у 
саобраћају и поштују саобраћајне прописе!

Зато вас позивамо да и у наредном периоду 
пратите наш рад – савете, извештаје и 
саопштења којима ћемо редовно подсећати 
на све што је важно за безбедно учешће у 
саобраћају, и да исправним понашањем дате 
свој допринос нашем заједничком циљу – 
смањењу страдања на нашим путевима!

Стојадин Јовановић
Дирек�ор
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АНАЛИЗА СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА  
У ПРВИХ ДЕВЕТ МЕСЕЦИ 2013. ГОДИНЕ

На основу података којима располаже Агенција за безбедност саобраћаја у првих девет месеци 2013. године 
забележено је побољшање стања безбедности саобраћаја него што је то било у 2012. Наиме, на путевима у Републици 
Србији у овом периоду догодило се 26.927 саобраћајних незгода, од којих су 9.982 незгоде са настрадалим лицима. 
Према првим подацима у овим незгодама погинуло је 461 лице, а њих 13.686 је повређено. У односу на исти период 
прошле године број саобраћајних незгода је смањен за око 3%, број погинулих лица је смањен за 14,5%, док је број 
повређених лица мањи за 1,1%.

Графикон 1. Поређење основних показатеља стања безбедности саобраћаја 
у првих девет месеци 2012. и 2013. године

У односу на приказане категорије учесника у саобраћајним незгодама на графикону 2, најизраженије апсолутно смањење 
броја погинулих лица забележено је код возача моторних возила (30). Након возача моторних возила најизраженије 
апсолутно смањење броја погинулих лица забележено је код путника (17), док је најизраженије процентуално смањење 
броја погинулих лица постигнуто код возача трактора и возача бицикала и износи око 29% у односу на исти период 
2012. године. Важно је истаћи да је код свих приказаних категорија учесника у саобраћајним незгодама забележено 
смањење броја погинулих лица у односу на исти период претходне године.

Анализом утицајних фактора у процесу настанка саобраћајних незгода са смртним последицама, у првих девет месеци 
2013. године утврђено је да је код претицања и обилажења забележено процентуално највеће повећање у односу на 
исти период 2012. године. Ово повећање износи 38,5%. Процентуално повећање утицајних фактора у процесу настанка 
најтежих саобраћајних незгода забележено је и код извођења непрописних радњи возилом у саобраћају (скретање, 
окретање и кретање), и износи 6% у односу на исти период 2012. године.
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незгода, од којих су 9.982 незгоде са настрадалим лицима. Према првим подацима у овим 
незгодама погинуло је 461 лице, а њих 13.686 је повређено. У односу на исти период прошле 
године број саобраћајних незгода је смањен за око 3%, број погинулих лица је смањен за 
14,5%, док је број повређених лица мањи за 1,1%. 
 

 
Графикон 1. Поређење основних показатеља стања безбедности саобраћаја у првих девет 

месеци 2012. и 2013. године 
 
У односу на приказане категорије учесника у саобраћајним незгодама на графикону 2, 
најизраженије апсолутно смањење броја погинулих лица забележено је код возача моторних 
возила (30). Након возача моторних возила најизраженије апсолутно смањење броја погинулих 
лица забележено је код путника (17), док је најизраженије процентуално смањење броја 
погинулих лица постигнуто код возача трактора и возача бицикала и износи око 29% у односу 
на исти период 2012. године. Важно је истаћи да је код свих приказаних категорија учесника у 
саобраћајним незгодама забележено смањење броја погинулих лица у односу на исти период 
претходне године. 
 
Анализом утицајних фактора у процесу настанка саобраћајних незгода са смртним 
последицама, у првих девет месеци 2013. године утврђено је да је код претицања и 
обилажења забележено процентуално највеће повећање у односу на исти период 2012. 
године. Ово повећање износи 38,5%. Процентуално повећање утицајних фактора у процесу 
настанка најтежих саобраћајних незгода забележено је и код извођења непрописних радњи 
возилом у саобраћају (скретање, окретање и кретање), и износи 6% у односу на исти период 
2012. године. 
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Графикон 3. Процентуално учешће најчешћих утицајних фактора у процесу настанка 
саобраћајних незгода у првих девет месеци 2012. и 2013. године

Најизраженије смањење утицаја на настанак најтежих саобраћајних незгода забележено је код непоштовања првенства 
пролаза (-51,4%), психофизичког стања возача (-37,5%), као и код грешака које су учинили пешаци (-15,0%).

Најизраженије апсолутно смањење број саобраћајних незгода у односу на девет месеци 2012. године, забележено је 
код саобраћајних незгода које су настале због непрописног извођења радњи возилом (скретање, окретање и кретање), 
јер је регистровано 300 саобраћајних незгода мање, као и због непрописне и неприлагођене брзине кретања возила 
(222 незгоде мање у односу на исти период претходне године).
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Графикони 4, 5 и 6. Просторна расподела саобраћајних незгода и последица у првих девет 

месеци 2012. и 2013. године 
 

У односу на општу – просторну расподелу саобраћајних незгода и последица, смањење броја 
погинулих лица постигнуто је на улицама у насељу, на раскрсницама у насељу, путевима ван 
насеља, као и на проласцима државних путева кроз насеље. 
 
Број саобраћајних незгода је смањен на свим путевима и улицама, било да су у насељу или ван 
насеља, осим на раскрсницама у насељу, док је број повређених лица повећан на путевима ван 
насеља као и на раскрсницама у насељу. Повећање броја повређених лица на путевима ван 
насеља износи 6,3% у односу на исти период 2012. године, док повећање броја повређених 
лица на раскрсницам у насељу износи 1,2%. Ова повећања уједно представљају негативне 
показатеље безбедности саобраћаја у односу на исти период претходне године. 
 
У односу на посматрани период – првих девет месеци 2013. године, мало смањење броја 
повређених лица од 1,1%, заједно са малим смањењем броја саобраћајних незгода од 3%, у 
односу на знатно смањење броја погинулих лица од 14,5%, може да представља индикативни 
показатељ за повећање употребе сигурносних појасева и осталих пасивних и активних система 
заштите возила, возача и путника. 
 
Најмање смањење броја погинулих лица забележено је на улицама у насељу, што је пре свега 
последица недовољне активности органа локане самоуправе на унапређењу безбености 
саобраћаја на путевима и улицама којима управљају. Иако је у Закону о безбедности 
саобраћаја на путевима предвиђено знатно веће ангажовање органа локалне самоуправе, које 
се пре свега огледа кроз успостављање и функционисање локалних савета за безбедност 
саобраћаја, у Србији је до сада формирано нешто више од 70 локалних савета за безбедност 
саобраћаја. Тренутно, број формираних савета не чини ни половину од укупног броја локалних 
самоуправа које имају индиректну обавезу формирања овог тела. 
 
Дакле, негативан утисак првих девет месеци 2013. године оставља повећање броја 
непрописних претицања и обилажења, која су дорпинеле настанку најтежих саобраћајних 
незгода, као и мало смањење броја погинулих лица на улицама насеља. Позитивна је 
чињеница да је од почетка године забележено смањење најважнијих показатеља стања 
безбедности саобраћаја, а то су број саобраћајних незгода, број погинулих и повређених лица у 
овим незгодама. 
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Представници Агенције за безбедност саобраћаја учествовали су у априлу у раду пролећне скупштине међународне 
групе за базе података о саобраћају и саобраћајним незгодама - IRTAD (International Road Traffic and Accident Database 
- International Traffic Safety Data and Analysis Group-OECD-International Transport Forum). 

Скупштини је присуствовало 52 експерата из 
институција из различитих делова света (Европе, 
Северне и Јужне Америке, Африке и Азије) које су 
узеле учешће у раду скупа.

Представници Агенције су презентовали докле 
се у Србији стигло када је реч о Јединственој бази 
података од значаја за безбедност саобраћаја, 
тренутни начин прикупљања података, пресек 
у вези текућег пројекта са Светском банком и 
планиране активности у том погледу, у току 2013. 
и 2014. године.

Председник IRTAD Фред Вегман (Fred Wegman) из 
Холандије и остали учесници скупа поздравили 
су напредак који је Србија остварила у погледу 
стања безбедности саобраћаја на путевима, као 
и у погледу развоја Јединствене базе података од 
значаја за безбедност саобраћаја.

Такође, исказана су велика очекивања од даљег 
развоја и напретка у Србији, те да се очекује да 
Србија у наредне две године, постане пуноправни 
члан IRTAD, са потпуно успостављеном планираном 
базом података која ће бити компатибилна са IRTAD 
и CARE базом података ЕУ.

На састанку су размењена искуства са представницима 
САД, Шведске и Велике Британије, у вези са базама 
података које они поседују, а које су раније развијене 
и чија досадашња праска може бити од великог 
значаја за развој Јединствене базе података од 
значаја за безбедност саобраћаја у Републици Србији.

АГЕНЦИЈА НА ПРОЛЕЋНОЈ СКУПШТИНИ 
МЕЂУНАРОДНЕ ГРУПЕ ЗА БАЗЕ ПОДАТАКА О 
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КОЛИКО ПОШТУЈЕМО ПРОПИСЕ?

У току претходне године, и у првим месецима ове, од стране Агенције за безбедност 
саобраћаја спроведено је више различитих истраживања. Нека од ових истраживања урађена 
су у сарадњи са нашим партнерима. Разултати појединих истраживања налазе се у тексту 
који следи.

Када је у питању употреба дечијих безбедносних ауто-седишта, ситуација је алармантна. 
Наиме, иако Закон о безбедности саобраћаја на путевима налаже да се деца млађа од три 
године превозе искључиво у одговарајућим безбедносним седиштима, забрињавајући је 
податак да се у Србији то чини у само 13,4% путничких возила.

Великог одјека у јавности имала су два истраживања у вези са коришћењем мобилних 
телефона током вожње - једно спроведено на терену, а друго путем интернета, у сарадњи са 
сајтом „Половни аутомобили“.

На основу добијених података утврђено је да се свега 35% испитаника држи принципа да није безбедно и дозвољено 
користити телефон током вожње па их због тога и не користе у тим моментима. Са друге стране, 65% испитаних користи 
телефоне, било да је реч о телефонирању, куцању смс порука или обављању обе радње. Према истраживању, 36% 
испитаника користи мобилне само за разговор, али не куца поруке, док 27% испитаника користи све основне функције 
телефона током вожње (разговор и куцање порука).

Такође, када неко други иницира позив, 
њих 23% је рекло да провере ко их зове 
без обзира да ли им је мобилни у видном 
пољу или не, док 42% то ураде само ако им 
је мобилни у видном пољу. Како је раније 
речено, само 35% одговорило је да уопште 
не користи мобилни телефон током вожње.

Скоро половина испитаника је рекла да 
никада није била у ризичној ситуацији у 
саобраћају из разлога што су користили 
мобилни телефон током вожње, док је 
сваки стоти испитаник рекао да јесте. Од 
оних који телефонирају током вожње, 47% 
сматра да је то небезбедно, али да од те 
навике ипак не желе да одустану.

Сви наведени подаци показују да свест о опасности од коришћења мобилних телефона у вожњи није развијена код 
већине возача у Србији. Уз то, велики проценат њих се узда у своје возачке способности приликом обављања ових 
радњи истовремено. То је свакако сигнал да је у наредном периоду неопходан интензивнији рад како у превентивном, 
едукативном, тако и у погледу примене репресивних мера.
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телефона у вожњи није 
развијена код већине возача у 
Србији. Уз то, велики проценат 
њих се узда у своје возачке 
способности приликом 
обављања ових радњи 
истовремено. То је свакако 
сигнал да је у наредном 
периоду неопходан 
интензивнији рад како у 
превентивном, едукативном, 
тако и у погледу примене 
репресивних мера. 
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ПРЕДСЕДНИК ПРОМОТЕР КАМПАЊЕ  
ЗА ВЕЗИВАЊЕ ПОЈАСЕВА

Када дође до саобраћајне незгоде, један од основних предуслова да путници у возилу избегну теже повређивање је 
да су везали појас. Бројна истраживања из иностранства показују да се везивањем појасева вероватноћа фаталних 
повреда смањује за око 40%.

У току 2012. године, Агенција за безбедност саобраћаја спровела је истраживање у вези са коришћењем сигурносних 
појасева. Резултати истраживања били су основа за покретање кампање за повећање процента коришћења појаса путем 
медија. С обзиром да, према овим истраживањима, појасеве у Србији користи свега 61% возача и 58% сувозача, а на 
задњим седиштима поражавајућих 3% путника, циљ кампање био је да се истакне важност везивања појасева, што у 
случају саобраћајне незгоде многима може спасити живот.

Агенција је у спровођењу ове медијске кампање добила несебичну подршку Кабинета председника Републике Србије, 
али и личну подршку председника Томислава Николића. Председник Србије, Томислав Николић, одазвао се нашем 
позиву да буде промотер ове кампање и да својим ауторитетом утиче на свест учесника у саобраћају, а посебно када 
је реч о безбедности деце у саобраћају.

Основна порука кампање „Вежимо појас! Поштујмо живот“ промовисана је ТВ спотом снимљеним са председником, 
као и на билбордима који су постављени на 30 локација широм Србије. Председник Николић тако је постао промотер 
медијске кампање која је имала изузетан одјек у јавности, па чак и у земљама у окружењу. С обзиром да је у свету 
мали број политичара, посебно председника држава до сада учествовао у таквим кампањама, био је ово догађај без 
преседана на нашим просторима.

Уз изузетну подршку свих телевизијских емитера, и оних са националним, регионалним и локалним фреквенцијама, 
као и кабловских емитера, ТВ спот током летњим месеци емитован је непрекидно.

По завршетку ове кампање, председник Николић није престао да се бави проблемима у безбедности саобраћаја, већ 
је редовно наставио да прати стање у овој области, али и да се обраћа јавности са апелима у циљу смањења страдања.

 

 

ПРЕДСЕДНИК ПРОМОТЕР КАМПАЊЕ ЗА ВЕЗИВАЊЕ ПОЈАСЕВА 
 
Када дође до саобраћајне незгоде, један од основних предуслова да путници у возилу избегну 
теже повређивање је да су везали појас. Бројна истраживања из иностранства показују да се 
везивањем појасева вероватноћа фаталних повреда смањује за око 40%. 
 
У току 2012. године, Агенција за безбедност саобраћаја спровела је истраживање у вези са 
коришћењем сигурносних појасева. Резултати истраживања били су основа за покретање 
кампање за повећање процента коришћења појаса путем медија. С обзиром да, према овим 
истраживањима, појасеве у Србији користи свега 61% возача и 58% сувозача, а на задњим 
седиштима поражавајућих 3% путника, циљ кампање био је да се истакне важност везивања 
појасева, што у случају саобраћајне незгоде многима може спасити живот. 
 
Агенција је у спровођењу ове медијске кампање добила несебичну подршку Кабинета 
председника Републике Србије, али и личну подршку председника Томислава Николића. 
Председник Србије, Томислав Николић, одазвао се нашем позиву да буде промотер ове 
кампање и да својим ауторитетом утиче на свест учесника у саобраћају, а посебно када је реч о 
безбедности деце у саобраћају. 
 

 
 
Основна порука кампање „Вежимо појас! Поштујмо живот“ промовисана је ТВ спотом 
снимљеним са председником, као и на билбордима који су постављени на 30 локација широм 
Србије. Председник Николић тако је постао промотер медијске кампање која је имала изузетан 
одјек у јавности, па чак и у земљама у окружењу. С обзиром да је у свету мали број политичара, 
посебно председника држава до сада учествовао у таквим кампањама, био је ово догађај без 
преседана на нашим просторима. 
 
Уз изузетну подршку свих телевизијских емитера, и оних са националним, регионалним и 
локалним фреквенцијама, као и кабловских емитера, ТВ спот током летњим месеци емитован 
је непрекидно. 
 
По завршетку ове кампање, председник Николић није престао да се бави проблемима у 
безбедности саобраћаја, већ је редовно наставио да прати стање у овој области, али и да се 
обраћа јавности са апелима у циљу смањења страдања. 
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ДРУГА ГЛОБАЛНА НЕДЕЉА УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА 
ПОСВЕЋЕНА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА 

ПУТЕВИМА ОБЕЛЕЖЕНА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

На путевима широм света сваке године више од 
270.000 пешака изгуби живот, чинећи тако 22% од 
укупног броја погинулих у саобраћајним незгодама. 
Због оваквог стања, организација Уједињених нација 
и Светска здравствена организација позвале су све 
владе света да предузму конкретне мере како би 
подигли безбедност пешака на виши ниво, и тако 
смањили њихово страдање.

Под слоганом „Учинимо ходање безбедним“, у 
периоду од 6. до 12. маја широм света је одржана 
Друга глобална недеља безбедности саобраћаја на 
путевима. Циљ Глобалне недеље био је да се посвети 
пажња потребама пешака, покрену иницијативе за 
доношење мера како би се они заштитили, као и да 

се активностима допринесе достизању циља Деценије акције за безбедност саобраћаја да се у периоду од 2011. до 
2020. године спасе 5 милиона живота.

Догађаји посвећени овој теми приређени су у више од 70 земаља света. Међу овим земљама нашла се и Република 
Србија са својом манифестацијом „Корачајмо безбедно“, која је 12. маја одржана у више од 30 градова.
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Ова манифестација симболично је упућен позив свим заинтересованим странама да посвете 
неопходну пажњу питањима безбедности пешака. Агенција за безбедност саобраћаја 
организовала је манифестацију „Корачајмо безбедно“ у сарадњи са Ауто-мото савезом Србије, 
Управом саобраћајне полиције, Црвеним крстом Србије, Министарством саобраћаја и 
Канцеларијом за младе града Београда, уз свесрдну помоћ наставника и ученика Саобраћајно-
техничке школе из Земуна. 
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ПИЛОТ ПРОЈЕКАТ МАПИРАЊА РИЗИКА НА ДЕОНИЦИ 
ИБАРСКЕ МАГИСТРАЛЕ ОД БЕОГРАДА (ЖАРКОВО) 

ДО ЧАЧКА (ПРЕЉИНЕ), У СКЛАДУ СА EURORAP 
СТАНДАРДОМ

Агенција за безбедност саобраћаја је у сарадњи са Министарством унутрашњих послова – Управом саобраћајне 
полиције, ЈП „Путеви Србије“ и АМСС – Центром за моторна возила, реализовала пилот пројекат мапирања ризика на 
путу IA-2 „Ибарска магистрала“, на деоници од Београда (Жарково) до Чачка (Прељине) у дужини од 131,1km. Мапирање 
ризика је извршено на основу броја и последица саобраћајних незгода у периоду од 2010-2012. године применом 
EuroRAP методологије (EuroRAP – European Road Assessment Programme – Европски програм за оцену безбедности пута). 

Прва активност током реализације пилот пројекта подразумевала је поделу постојећих деоница пута IA-2 од Жаркова 
до Прељина. За дефинисане деоница обављена је агрегација, односно спајање појединих деоница, у циљу добијања 
дужине не мање од 5km, што је у складу са EuroRAP стандардом (Табела 1). Након извршене агрегације утврђени су 
тражени параметри (вредност ПГДС-а, координатни почетак и завршетак деонице, стационажа почетног и завршног 
чвора, број и последице саобраћајних незгода, израчунавање корекционог фактора, израчунавање вредности ризика...) 
на тзв. новим деоницама. 

Након дефинисања деоница и утврђивања одговарајућих параметара, извршена је подала деоница у односу на 
полицијске управе. Подела деоница је извршена између три полицијске управе и то: ПУ за град Београд, ПУ Ваљево и 
ПУ Чачак. Након утврђивања припадности деоница у односу на полицијске управе, одељењима саобраћајне полиције 
у Ваљеву и Чачку, односно Управи саобраћајне полиције ПУ за град Београд, достављен је списак деоница у циљу 
утврђивања броја и последица саобраћајних незгода које су се догодиле на појединим деоницама. EuroRAP стандард 
захтева трогодишњи период за анализу саобраћајних незгода, тако да се подаци о броју и последицама саобраћајних 
незгода у пилот пројекту односе на период 2010-2012. године.

Након прикупљања података о броју и последицама саобраћајних незгода на деоницама пута IA-2 од Жаркова до 
Прељине, Агенција за безбедност саобраћаја је реализовала мапирање ризика (Risk Mapping). Саставни део ове 
активности је и израда одговарајућих мапа ризика. 
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Табела 1. Деонице пута IA-2 које су обухваћене пилот пројектом

Редни  
број

Деоница, 
почетни - завршни чвор

Дужина деонице  
(km)

01 Жарково Кружни пут (Кнежевац) 5,40

02 Кружни пут (Кнежевац) - Рушањ 8,00

03 Рушањ - Вранић 8,20

04 Вранић - Степојевац (Велики Црљени) 13,70

05 Степојевац (Велики Црљени) - Лазаревац 1 13,80

06 Лазаревац 1 - Жупањац 8,60

07 Жупањац - Дудовица 6,40

08 Дудовица - Љиг (Мионица) 10,40

09 Љиг (Мионица) - Дићи 8,70

10 Дићи - Угриновци 9,60

11 Угриновци - Бућин Гроб 10,80

12 Бућин Гроб - Горњи Милановац 12,30

13 Горњи Милановац - Прељина 15,20

Слика 1. Индивидиуални ризик страдања (посебно важан за корисника пута)
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Слика 2. Колективни ризик страдања (посебно важан за управљача пута)

Слика 3. Ризик страдања у односу на категорију пута (пре свега важан за управљача одређене категорије пута, 
уколико се подала управљања на мрежи врши на тај начин)

 

 

 
Слика 2. Колективни ризик страдања (посебно важан за управљача пута) 
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Применом EuroRAP (European Road Assessment Programme – Европски програм за процену 
путева) стандарда анализиране су три врсте ризика: 1) индивидуални ризик страдања 2) 
колективни ризик страдања и 3) ризик страдања у односу на категорију пута. Поред поменутих 
ризика RAP стандард пружа могућност утврђивања потенцијала за смањење броја 
саобраћајних незгода на посматраним деоницама.  
Користи од примене алата за оцену безбедности пута имају: Република Србија, због уласка у 
окружење земаља које на јединствен начин прате стање и промене стања безбедности 
саобраћаја на својим путевима; управљач пута, због идентификације угрожених деоница на 
којима ће применом инфраструктурних мера и утицајем на пут и околину смањити ризик на 
свим, а посебно на ризичним и високо ризичним деоницама; корисник пута, да чак и пре него 
што буду реализоване мере унапређења безбедности деонице, буде упознат са величином 
ризика на путу који користи; саобраћајна полиција, како би се стално кориговала и 
унапређивала свој рад у циљу повећања активности на ризичним и високо ризичним 
деоницама у складу са проблематиком која је препозната; локална самоуправа, са циљем 
реализације мера и акција у циљу смањења ризика страдања у саобраћају на деоницама пута 
које су на њеној територији. 
 
Као други део пилот пројекта у току септембра 2013. године биће настављено снимање и оцена 
истих деоница пута IA-2 у складу са iRAP стандардом (Међународни програм за оцену 
безбедности пута – International Road Assessment Programme) специјализованим iRAP возилом 
Центра за моторна возила АМСС. Након добијања резултата применом iRAP стандарда, тзв. Star 
Rating посматраних деоница, приступиће се изради елабората пилот пројекта. У оквиру 
елабората ће бити представљен упоредни приказ оцене безбедности пута на основу 
саобраћајних незгода и последица у посматраном трогодишњем периоду, тзв. Risk Mapping и 
оцене безбедности пута „без познавања“ података о саобраћајним незгодама и последицама 
на истим деоницама пута, тзв. Star Rating. Овај својеврсни елаборат допринеће развоју алата 
оцене безбедности пута и промоцији утврђивања приоритета у погледу унапређења 
безбедности саобраћаја на најризичнијим деоницама, практично и пре догађања саобраћајних 
незгода. Заправо није циљ „чекати саобраћајну незгоду“ како би се утврдило да ли је поменута 
деоница безбедна или не, већ се применом појединих алата нпр. iRAP-а то може учинити на 
основу детаљне анализе снимљених деоница пута, односно кодирањем снимљених 
параметара и оцењивањем сваког параметра посебно у складу са развијеном технологијом и 
утврђеним правилима. 
 

Слика 4. Детаљ са „високо ризичне“ 
деонице Угриновци – Бућин Гроб 

Слика 5. Детаљ из Љига – „високо ризична“ 
деоница Љиг – Дићи, посебно изражена 
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СТРАДАЊЕ ПЕШАКА И БИЦИКЛИСТА ТЕМА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ У КИЈЕВУ 
 
Једна од најактуелнијих тема у безбедности саобраћаја у последњих неколико година је 
безбедност рањивих учесника у саобраћају. Под рањивим учесницима у саобраћају, пре свега 
се подразумевају пешаци, бициклисти и мотоциклисти. Побољшању услова у саобраћају за ове 
категорије учесника велику пажњу посветиле су водеће светске организације и удружења која 
се баве овом облашћу. 
 
Препознајући важност ове теме, Украјинска асоцијација за безбедност саобраћаја (Асоціація 
безпеки дорожнього руху) била је домаћин Међународне конференције посвећене 
безбедности пешака и бициклиста која је одржана под покровитељством Владе Републике 
Украјине. Како је један од организатора Конференције била Међународна организација за 
превенцију у саобраћају (La Prévention Routière Internationale - PRI), у оквиру овог догађаја 
одржана је и годишња Генерална скупштина, као и састанак Извршног комитета ове 
организације. 

           
Међународној конференцији у Кијеву присуствовало је преко 150 учесника из 28 земаља света. 
Изложен је велики број веома занимљивих тема и представљена занимљива искуства са 
различитих континената. Свакако један од најинтересантнијих сегмената програма била је и 
посета Центру за ванредне ситуације, где су учесници Конференције имали прилику да 
погледају демонстрацију спашавања настрадалих у саобраћајној незгоди. 
 
Агенцију за безбедност саобраћаја, на овом глобалном догађају представљали су директор 
Стојадин Јовановић и Никола Брборић. Првог дана, учесницима Конференције презентована је 
и тема Агенције – „Страдање пешака у саобраћају у Републици Србији – стање, узроци, 
трендови, перспективе, могућности и примењена решења“. 

 
Међународна конференција посвећена безбедности пешака и бициклиста била је први догађај 
на овом нивоу у Украјини, па је стога на њеном самом крају, пре свечаног завршетка, 
представљена и „Кијевска декларација“. Овим документом позвани су њени учесници и све 
заинтересоване стране да учине посебан напор како би се тренутно стање по питању 
безбедности пешака и бициклиста додатно унапредило. 
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СТРАДАЊЕ ПЕШАКА И БИЦИКЛИСТА ТЕМА 
МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ У КИЈЕВУ

Једна од најактуелнијих тема у безбедности саобраћаја у последњих неколико година је безбедност рањивих учесника 
у саобраћају. Под рањивим учесницима у саобраћају, пре свега се подразумевају пешаци, бициклисти и мотоциклисти. 
Побољшању услова у саобраћају за ове категорије учесника велику пажњу посветиле су водеће светске организације и 
удружења која се баве овом облашћу.

Препознајући важност ове теме, Украјинска асоцијација за безбедност саобраћаја (Асоціація безпеки дорожнього 
руху) била је домаћин Међународне конференције посвећене безбедности пешака и бициклиста која је одржана 
под покровитељством Владе Републике Украјине. Како је један од организатора Конференције била Међународна 
организација за превенцију у саобраћају (La Prévention Routière Internationale - PRI), у оквиру овог догађаја одржана је 
и годишња Генерална скупштина, као и састанак Извршног комитета ове организације.
   

Међународној конференцији у Кијеву присуствовало је преко 150 учесника из 28 земаља света. Изложен је велики 
број веома занимљивих тема и представљена занимљива искуства са различитих континената. Свакако један од 
најинтересантнијих сегмената програма била је и посета Центру за ванредне ситуације, где су учесници Конференције 
имали прилику да погледају демонстрацију спашавања настрадалих у саобраћајној незгоди.

Агенцију за безбедност саобраћаја, на овом глобалном догађају представљали су директор Стојадин Јовановић и Никола 
Брборић. Првог дана, учесницима Конференције презентована је и тема Агенције – „Страдање пешака у саобраћају у 
Републици Србији – стање, узроци, трендови, перспективе, могућности и примењена решења“.

Међународна конференција посвећена безбедности пешака и бициклиста била је први догађај на овом нивоу у 
Украјини, па је стога на њеном самом крају, пре свечаног завршетка, представљена и „Кијевска декларација“. Овим 
документом позвани су њени учесници и све заинтересоване стране да учине посебан напор како би се тренутно стање 
по питању безбедности пешака и бициклиста додатно унапредило.
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ИСТРАЖИВАЊЕ СТРАДАЊА ПЕШАКА И БИЦИКЛИСТА 
ПО ОПШТИНАМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, НА ОСНОВУ 
САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА И ПОСЛЕДИЦА У ПЕРИОДУ 

2010-2012. ГОДИНА
Агенција за безбедност саобраћаја је реализовала истраживање страдања пешака и бициклиста по општинама 
Републике Србије. Истраживањем је обухваћен трогодишњи период од 2010. до 2012. године. Анализиране су врсте и 
последице саобраћајних незгода са пешацима и бициклистима. Идентификоване су општине код којих је забележен 
повећан ризик страдања рањивих категорија учесника у саобраћају – пре свих пешака и бициклиста. Тридесет 
најризичнијих општина са повећаним ризиком страдања пешака и бициклиста дат је у табели 1. 

Генерално, већи степен ризика страдања 
пешака забележен је на територијама 
београдских општина, док су најризичније 
општине за бициклисте општине на 
територији АП Војводина. Општине, које 
су ризичне и за пешаке и за бициклисте 
су: Краљево, Шабац, Уб и Ваљево. 

Агенција за безбедност саобраћаја 
је свим општинама које се на основу 
истраживања налазе у групи тзв. „црних 
општина“, упутила захтеве за покретање 
и унапређење активности за повећање 
безбедности за ризичну категорију 
учесника у саобраћају утврђену на 
основу истраживања. Оним општинама 
које су означене као „црне општине“, а 
које још увек нису формирале савет за 
безбедност саобраћаја, упућен је апел 
за хитно формирање савета у складу 
са Законом о безбедности саобраћаја 
на путевима. Управо ова тела би 
требало да буду покретачи акција и 
пројеката за унапређење безбедности 
саобраћаја у општинама Србије. Ово 
је посебно важно за оне општине које 
имају повећану угроженост појединих 
категорија учесника у саобраћају. 

Анализа ризика страдања пешака по 
општинама представља ефикасан начин 
издвајања општина код којих је посебно 
изражена проблематика страдања пешака 
као најрањивије категорије учесника 
у саобраћају. С обзиром да је највеће 
страдање пешака управо на локалним 
путевима и улицама, онда су могућности 
и обавезе органа локалне самоуправе на 
унапређењу безбедности пешака велике. 
Посебну обавезу унапређења безбедности 
пешака имају општине код којих је 
забележено највеће страдање пешака.

Табела 1. Најризичније општине у погледу страдања пешака и бициклиста

ПЕШАЦИ Вредност 
ризика БИЦИКЛИСТИ Вредност 

ризика

Савски Венац 633,9 Ада 239,3

Стари Град 330,1 Сента 218,8

Врачар 302,5 Нови Бечеј 198,4

Нови Пазар 196,0 Шабац 192,0

Краљево 194,6 Тител 174,9

Нови Сад 190,2 Алибунар 167,8

Нови Београд 184,7 Ћићевац 166,6

Палилула 175,8 Србобран 166,0

Бојник 174,5 Бач 161,5

Раковица 168,2 Бела Црква 159,7

Звездара 168,0 Апатин 152,2

Крагујевац 167,7 Богатић 148,7

Вождовац 166,0 Владимирци 145,7

Земун 156,8 Уб 142,9

Смедерево 156,8 Краљево 141,6

Чачак 154,2 Сечањ 135,0

Бор 152,9 Бела Паланка 132,6

Сурчин 152,0 Чока 122,4

Ниш 150,6 Сомбор 119,1

Чукарица 148,8 Кикинда 118,3

Сокобања 147,5 Ћуприја 118,1

Уб 143,6 Опово 117,3

Јагодина 141,3 Мионица 116,9

Обреновац 140,3 Свилајнац 114,9

Дољевац 140,1 Ваљево 111,7

Шабац 137,2 С. Митровица 111,3

Лапово 133,3 Лесковац 110,7

Лазаревац 133,1 Пожаревац 108,0

Ваљево 130,7 Кула 104,8

Гроцка 129,0 Трстеник 103,9
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Слике 1. и 2. Јавни и саобраћајни ризик настрадалих пешака у саобраћајним незгодама у општинама 
Републике Србије за период 2010-2012. година

На основу добијених резултата види се да су пешаци посебно угрожени на територијама београдских општина, као 
и других већих градских центара попут: Новог Сада, Ниша, Крагујевца, Чачка, Краљева, Смедерева, Јагодине, Новог 
Пазара и Крушевца.

Добијене резултате истраживања не треба прихватати као коначан одраз стања безбедности или небезбедности 
пешака. Ово произилази из чињенице да је веома мали утицај појединих локалних самоуправа на промене стања у 
погледу повећања или смањења страдања у саобраћајним незгодама. Одређени резултати истраживања и даље су 
случајне променљиве, посебно у општинама на југу и југоистоку земље. Са друге стране имамо општине код којих 
је поуздано утврђен пробелем страдања пешака, али нема одговарајућих активности како би се тај број смањио. У 
циљу успостављања система безбедности саобраћаја у коме сваки чинилац зна своје место, улогу и одговорност, 
проблем изостанка одговарајућих активности мора бити превазиђен. Немогућност предлога и реализације мера је 
често производ незнања, посебно изражен на локаном нивоу. Како би се овај проблем на најбржи начин превазишао, 
пожељно је међусобно повезивање локалних тела за безбедност саобраћаја, сарадања са Агенцијом за безбедност 
саобраћаја, размена искуства и најбоље праксе. Ово је посебно важно за квалитетан избор одговарајућих, доказано 
ефикасних мера, за решење одређеног проблема у саобраћају на територији једне општине.

У току 2012. године, једина категорија учесника у саобраћајним незгодама код које је забележено повећање броја 
погинулих лица у односу на 2011. годину били су возачи бицикала. Повећање броја погинулих је износило 25,5%. 
Изразито повећање броја погинулих бициклиста у 2012. години забележено је у Лесковцу, Нишу и Крушевцу. 
Најризичније општине у погледу страдања бициклиста у саобраћајним незгодама су општине код којих постоји већа 
изложености или веће учешће бициклиста у саобраћају, а то су пре свих општине на територији АП Војводине, општине 
у Мачви, Колубарском и Јабланичком округу.

У развијеном свету се врши стална промоција немоторизованог саобраћаја, пре свега вожња бицикла, као модел 
здравог начина живота који уједно доприноси смањењу загађења животне средине. Угледајући се на позитивне 
модерне трендове и у Србији је потребно радити на промоцији употребе бицикала као превозног средства. Код 
општина које имају знатно веће учешће ове категорије учесника у саобраћају у односу на друге, безбедност бициклиста 
треба посматрати као приоритет у свом деловању на унапређењу безбедности саобраћаја. У општинама које још увек 
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немају проблем са страдањем бициклиста (јер заправо бициклисти и нису заступљени у великој мери као учесници у 
саобраћају), потребно је истовремено развијати два паралелна пута. Први би имао за циљ повећање употребе бицикала 
као превозног средства, а други развој саобраћајне инфраструктуре која ће омогућити безбедно кретање бициклиста.

   Слике 3. и 4. Јавни и саобраћајни ризик настрадалих бициклиста у саобраћајним незгодама у општинама 
Републике Србије за период 2010-2012. година

Примени било које мере у области безбедности саобраћаја претходи детаљно истраживање стања, дефинисање 
проблема, препознавање ширег и ужег локалитета проблема и анализа потенцијалних узрока. Изградња тротоара, 
бициклистичких стаза и трака, проширење банкина, улична расвета, успоривачи брзине, јасно уочљиве ознаке на 
коловозу, заштитне ограде, саобраћајна сигнализација, уређење паркиралишта због смањења броја непрописно 
паркираних возила, сарадња са локалним медијима и бициклистичким клубовима, неки су од елемената којима ће се 
сигурно унапредити безбедност свих учесника у саобраћају, а посебно пешака и бициклиста.
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БЕЗБЕДНО У ЛЕТЊИМ МЕСЕЦИМА

У саобраћајним незгодама на путевима у Србији највећи број људи изгуби живот у летњем периоду, односно током јула 
и августа. Зато Агенција сваке године велики број активности планира и реализује управо током овог периода.

Овогодишња кампања осмишљена је кроз различите канале комуникације са учесницима у саобраћају, са намером да 
се на тај начин допре до што веће популације. Тако су за кампању осмишљени леци за све који се спремају на пут, као 
и за стране држављане (на српском, енглеском и немачком језику), радио и ТВ спот који се бави овом темом, а све то 
је додатно пропраћено и постављањем билборда на транзитним локацијама широм земље.

Почетак медијске кампање посвећене безбедности у саобраћају у летњем периоду најављен је на конференцији 
за медије, када је јавности представљен и план активности у летњем периоду. На конференцији су били присутни 

и представници партнера Агенције 
у кампањи - Црвеног крста Србије, 
Удружења осигуравача Србије и 
Националне асоцијације туристичких 
агенција (YUTA). Ове организације 
пружиле су несебичну помоћ приликом 
припреме и дистрибуције штампаних 
промотивних материјала. У штампаним 
материјалима садржана су важна 
упозорења о грешкама које доводе 
до саобраћајних незгода и ризицима 
до којих доводи вожња ноћу, у стању 
премора, без прављења пауза и под 
дејством алкохола, као и информације 
о саобраћајним прописима и казненим 
мерама у Србији и земљама у окружењу, 
односно земљама у које грађани Србије 

најчешће одлазе на одмор. Возачима је скренута пажња и на опасности од пребрзе вожње, претицања преко пуне 
линије као и на деоницама путева на којима то није безбедно. Брошуре садрже и основне елементе пружања прве 
помоћи повређенима у саобраћајној незгоди.

Вишејезичне брошуре дељене су у сарадњи са јавним предузећем „Путеви Србије“, од краја јула до краја августа на 
наплатним рампама „Бубањ поток“ и „Наис“, на аутопуту Београд–Ниш. У овом периоду, у Србији је одржано неколико 
великих манифестација - Сабор трубача у Гучи, „Beer 
Fest“ у Београду, Гитаријада у Зајечару и друге, па 
смо и на овај начин желели да код посетилаца који 
су аутомобилима кренули на ове манифестације 
пробудимо свест о важности поштовања 
саобраћајних прописа.

Поред овакве непосредне комуникације, најчешће 
обраћање учесницима у саобраћају било је путем 
медија, првенствено радија и телевизије. У вези с 
тим, анализирајући најчешће узроке саобраћајних 
незгода у летњем периоду, структуру погинулих и 
тешко повређених лица у њима, одлучили смо се 
за директније обраћање одређеним категоријама 
учесника у саобраћају.

 

 

БЕЗБЕДНО У ЛЕТЊИМ МЕСЕЦИМА 
 
У саобраћајним незгодама на путевима у Србији највећи број људи изгуби живот у летњем 
периоду, односно током јула и августа. Зато Агенција сваке године велики број активности 
планира и реализује управо током овог периода. 
 
Овогодишња кампања осмишљена је кроз различите канале комуникације са учесницима у 
саобраћају, са намером да се на тај начин допре до што веће популације. Тако су за кампању 
осмишљени леци за све који се спремају на пут, као и за стране држављане (на српском, 
енглеском и немачком језику), радио и ТВ спот који се бави овом темом, а све то је додатно 
пропраћено и постављањем билборда на транзитним локацијама широм земље. 
 
Почетак медијске кампање посвећене безбедности у саобраћају у летњем периоду најављен је 
на конференцији за медије, када је јавности представљен и план активности у летњем периоду. 
На конференцији су били присутни и представници партнера Агенције у кампањи - Црвеног 

крста Србије, Удружења 
осигуравача Србије и Националне 
асоцијације туристичких агенција 
(YUTA). Ове организације 
пружиле су несебичну помоћ 
приликом припреме и 
дистрибуције штампаних 
промотивних материјала. У 
штампаним материјалима 
садржана су важна упозорења о 
грешкама које доводе до 
саобраћајних незгода и ризицима 
до којих доводи вожња ноћу, у 
стању премора, без прављења 
пауза и под дејством алкохола, 

као и информације о саобраћајним прописима и казненим мерама у Србији и земљама у 
окружењу, односно земљама у које грађани Србије најчешће одлазе на одмор. Возачима је 
скренута пажња и на опасности од пребрзе вожње, претицања преко пуне линије као и на 
деоницама путева на којима то није безбедно. Брошуре садрже и основне елементе пружања 
прве помоћи повређенима у саобраћајној незгоди. 
 
Вишејезичне брошуре дељене су у 
сарадњи са јавним предузећем „Путеви 
Србије“, од краја јула до краја августа на 
наплатним рампама „Бубањ поток“ и 
„Наис“, на аутопуту Београд–Ниш. У овом 
периоду, у Србији је одржано неколико 
великих манифестација - Сабор трубача у 
Гучи, „Beer Fest“ у Београду, Гитаријада у 
Зајечару и друге, па смо и на овај начин 
желели да код посетилаца који су 
аутомобилима кренули на ове 
манифестације пробудимо свест о 
важности поштовања саобраћајних 
прописа. 
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Медијска кампања посвећена безбедности у саобраћају током лета као примарну циљну групу имала је породице 
које сопственим возилом крећу на одмор, а секундарну, све оне који дуже и чешће управљају возилом у ово доба 
године. Тако су се издвојиле одређене поруке и упозорења која се односе на опасну вожњу брзинама изнад прописаних 
ограничења, посебно ноћу и без прављења паузе. Ова кампања такође је праћена постављањем билборда дуж 
најпрометнијих праваца широм земље.

Током летњих месеци, Агенција за безбедност саобраћаја редовно је путем средстава јавног информисања пласирала 
саопштења за јавност. Сва саопштења била су у вези за специфичностима саобраћаја током сезоне годишњих одмора, 
када је саобраћај у градовима слабијег, а на путевима који воде до туристичких дестинација јачег интензитета. С обзиром 
да се у касним послеподневним, али и раним ноћним сатима, затим у дане викенда, догађа највише саобраћајних 
незгода, усмеравали смо пажњу и ка проблемима, грешкама и узроцима који до тих незгода доводе.

Оно што охрабрује су прелиминарни подаци који говоре да је ове 2013. године, током јуна, јула и августа, број 
саобраћајних незгода и погинулих лица у њима смањен у односу на исти период претходне године.

 

 

Поред овакве непосредне комуникације, најчешће обраћање учесницима у саобраћају било је 
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СЕМИНАРИ УНАПРЕЂЕЊА ЗНАЊА ЗА ВОЗАЧЕ 
КОЈИМА ЈЕ ОДУЗЕТА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА У 2013. 

ГОДИНИ
Увођењем сис�ема казнених поена Законом о безбеднос�и саобраћаја на �у�евима у Србији је �о �рви 
�у� ус�ос�ављена евро�ска �ракса рехабили�ације возача којима је збо� несавесно� у�рављања возилом 
и с�ечених казнених �оена о�узе�а возачка �озвола. 

Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије организује семинаре унапређења знања и организује и спроводи 
испит унапређења знања из области безбедности саобраћаја за возаче којима је одузета возачка дозвола.

Први семинар унапређења знања из безбедности 
саобраћаја за возаче којима је одузета возачка 
дозвола одржан је у јуну 2012. године. Од тада до 
данас, одржано је 26 семинара (у 9 различитих 
градова у Републици Србији), док је кроз процес 
рехабилитације је прошло преко 250 возача.

Највећи број семинара организован је у Београду 
(7) и Нишу (4), у Новом Саду и Чачку реализована 
су по три семинара, у Врању, Суботици, Шапцу, 
по два, а у Јагодини, Зрењанину и Бору по један 
семинар унапређења знања. 

Агенција за безбедност саобраћаја је у процес рехабилитације, уградила примере најбоље праксе програма 
рехабилитације возача у Европи. На семинарима унапређења знања омогућена је примена принципа и метода рада које 
ће осигурати ефикасност програма и његов позитиван ефекат на понашање возача којима је одузета возачка дозвола, 
а самим тим, и на безбедност саобраћаја. 

Програм семинара за возаче којима је одузета возачка дозвола траје најмање 40 часова на којима се обрађују теме 
које обухватају најчешће радње, прекршаје и грешке које полазници чине у саобраћају. Сви полазници су обавезни да 
у пуном обиму и садржају присуствују семинару, након чега стичу услов да полажу испит провере знања.

Досадашња искуства показују да се ефикасни програми 
рехабилитације спроводе у малим групама полазника, 
па тако и Агенција семинаре спроводи у групама од 6 до 
12 полазника. Такође, ефикасан програм рехабилитације 
подразумева да тренери на семинарима морају бити 
едуковани за рад са проблематичним полазницима, 
полазницима који имају отпор према промени свог 
понашања, односно нису заинтересовани да своје 
понашање промене, нити реално сагледавају последице 
свог проблематичног понашања. 

У новембру 2012. године, Агенција је организовала 
сертификацију предавача за возаче којима је одузета возачка дозвола. Предавачи Агенције су тренерске и социјалне 
вештине стекли кроз посебну психолошко-андрагошку едукацију на којој су обучавани за рад са малим групама и 
техникама асертивне комуникације. Овим сертификовањем формирана је мрежа предавача, сарадника Агенције, у 
целој Србији који су након пријаве броја пријаве довољног броја спремни да реализују семинар унапређења знања. 

Планом рада Сектора за возаче, Агенције за безбедност саобраћаја предвиђено је да се у току наредне године унапреди 
процес рехабилитације возача којима је одузета возачка дозвола. Такође, план има за циљ и унапређење промоције 
ових активности како би се возачи којима је одузета возачка дозвола јасно усмерили и лако информисали о процесу 
рехабилитације, који је неопходно да прођу.

 

 

СЕМИНАРИ УНАПРЕЂЕЊА ЗНАЊА ЗА ВОЗАЧЕ КОЈИМА ЈЕ ОДУЗЕТА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА У 2013. 
ГОДИНИ 
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семинару, након чега стичу услов да полажу испит провере знања. 
 

Досадашња искуства показују да се 
ефикасни програми рехабилитације 
спроводе у малим групама полазника, па 
тако и Агенција семинаре спроводи у 
групама од 6 до 12 полазника. Такође, 
ефикасан програм рехабилитације 
подразумева да тренери на семинарима 
морају бити едуковани за рад са 
проблематичним полазницима, 
полазницима који имају отпор према 
промени свог понашања, односно нису 
заинтересовани да своје понашање 
промене, нити реално сагледавају 
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СЕМИНАРИ УНАПРЕЂЕЊА ЗНАЊА ЗА ВОЗАЧЕ КОЈИМА ЈЕ ОДУЗЕТА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА У 2013. 
ГОДИНИ 

 
Увођењем система казнених поена Законом о безбедности саобраћаја на путевима у Србији 
је по први пут успостављена европска пракса рехабилитације возача којима је због 
несавесног управљања возилом и стечених казнених поена одузета возачка дозвола.  
 
Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије организује семинаре унапређења знања и 
организује и спроводи испит унапређења знања из области безбедности саобраћаја за возаче 
којима је одузета возачка дозвола. 
 
Први семинар унапређења знања из 
безбедности саобраћаја за возаче 
којима је одузета возачка дозвола 
одржан је у јуну 2012. године. Од тада 
до данас, одржано је 26 семинара (у 9 
различитих градова у Републици 
Србији), док је кроз процес 
рехабилитације је прошло преко 250 
возача. 
 
Највећи број семинара организован је 
у Београду (7) и Нишу (4), у Новом Саду 
и Чачку реализована су по три 
семинара, у Врању, Суботици, Шапцу,  
по два, а у Јагодини, Зрењанину и Бору 
по један семинар унапређења знања.  
 
Агенција за безбедност саобраћаја је у процес рехабилитације, уградила примере најбоље 
праксе програма рехабилитације возача у Европи. На семинарима унапређења знања 
омогућена је примена принципа и метода рада које ће осигурати ефикасност програма и његов 
позитиван ефекат на понашање возача којима је одузета возачка дозвола, а самим тим, и  на 
безбедност саобраћаја.  
 
Програм семинара за возаче којима је одузета возачка дозвола траје најмање 40 часова на 
којима се обрађују теме које обухватају најчешће радње, прекршаје и грешке које полазници 
чине у саобраћају. Сви полазници су обавезни да у пуном обиму и садржају присуствују 
семинару, након чега стичу услов да полажу испит провере знања. 
 

Досадашња искуства показују да се 
ефикасни програми рехабилитације 
спроводе у малим групама полазника, па 
тако и Агенција семинаре спроводи у 
групама од 6 до 12 полазника. Такође, 
ефикасан програм рехабилитације 
подразумева да тренери на семинарима 
морају бити едуковани за рад са 
проблематичним полазницима, 
полазницима који имају отпор према 
промени свог понашања, односно нису 
заинтересовани да своје понашање 
промене, нити реално сагледавају 

20 

Се
м

и
на

р
и

 и
 л

и
це

нц
и

р
ањ

е



21

ЛИЦЕНЦИРАЊЕ КАДРОВА ЗА ОСПОСОБЉАВАЊЕ 
КАНДИДАТА ЗА ВОЗАЧЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

У Републици Србији, у области оспособљавања кандидата за возаче, ступање на снагу Закона о безбедности саобраћаја 
на путевима („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 53/10 и 101/11), као и подзаконских аката који ближе уређују ову област 
донело је значајне промене у односу на дотадашњу праксу од којих су неке од најзначајних увођење обавезне теоријске 
обуке и полагање теоријског испита пре започињања практичне обуке, као и лиценцирање кадрова за оспособљавања 
кандидата за возаче.

Како би обука кандидата за возаче била што квалитетнија неопходно је и да кадрови који ту обуку спроводе буду 
што стручнији, те је тако Агенција за безбедност саобраћаја почетком 2013. године започела процес лиценцирања 
инструктора вожње, предавача теоријске обуке и испитивача, при чему је процес лиценцирања поменутих кадрова 
различит у зависности од специфичности сваке од категорија.

Прос�орна рас�о�ела из�а�их �озвола  
(лиценци) за инс�рук�оре вожње,  

о� јануара �о ок�обра 2013. �о�ине

Са лиценцирањем инструктора вожње Агенција је почела 3. 
јануара 2013. године, објавивши на свом сајту све потребне 
информације за добијање лиценце за инструктора вожње, и 
од тада месечно у Агенцију стиже око 200 захтева за издавање 
лиценце. Од јануара до октобра 2013. године издато је 1730 
лиценци за инструктора вожње, а од почетка новембра је 
примећен повећан број захтева за издавање лиценце из 
разлога што је поседовање лиценце за инструктора један од 
прописаних услова за добијање лиценце за испитивача.

Након обављених припрема, које су подразумевале, 
припремање одговарајуће литературе, одабир просторија 
и ангажовање стручних лица из области безбедности 
саобраћаја, Агенција је од 7. априла 2013. године почела са 
организовањем припремних настава за предаваче теоријске 
обуке, а од јула 2013. године и са спровођењем стручног 
испита за предавача теоријске обуке. Како би се кандидатима 
за предаваче који су из унутрашњости Републике Србије 
олакшао поступак лиценирања, који пре свега подразумева 
присуство припремној настави у трајању од 35 часова, 
Агенција је поред Београда, организовала припремне 
наставе и полагање стручног испита у Новом Саду, Нишу и 
на Златибору.

У 2013. години организовано је шест припремних настава које 
је похађало 328 кандидата за предаваче теоријске обуке. Од 
јула 2013. године организовано је седам испитних рокова, на 
које је изашло преко 200 кандидата од којих је 99 положило 
испит, а пролазност на испитима је била око 50%.

Почетак лиценцирања испитивача заказан је за 25. октобар 
2013. године, када се организује први испитни рок. За разлику 
од предавача, за испитиваче није предвиђена реализација 

 

 

последице свог проблематичног понашања.  
 
У новембру 2012. године,  Агенција је организовала сертификацију предавача за возаче којима 
је одузета возачка дозвола. Предавачи Агенције су тренерске и социјалне вештине стекли кроз 
посебну психолошко-андрагошку едукацију на којој су обучавани за рад са малим групама и 
техникама асертивне комуникације. Овим сертификовањем формирана је мрежа предавача, 
сарадника Агенције, у целој Србији који су након пријаве броја пријаве довољног броја 
спремни да реализују семинар унапређења знања.  
 
Планом рада Сектора за возаче, Агенције за безбедност саобраћаја предвиђено је да се у току 
наредне године унапреди процес рехабилитације возача којима је одузета возачка дозвола. 
Такође, план има за циљ и унапређење промоције ових активности како би се возачи којима је 
одузета возачка дозвола јасно усмерили и лако информисали о процесу рехабилитације, који је 
неопходно да прођу. 
 

ЛИЦЕНЦИРАЊЕ КАДРОВА ЗА ОСПОСОБЉАВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ВОЗАЧЕ У РЕПУБЛИЦИ 
СРБИЈИ 

 
У Републици Србији, у области оспособљавања кандидата за возаче, ступање на снагу Закона о 
безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 53/10 и 101/11), као и 
подзаконских аката који ближе уређују ову област донело је значајне промене у односу на 
дотадашњу праксу од којих су неке од најзначајних увођење обавезне теоријске обуке и 
полагање теоријског испита пре започињања практичне обуке, као и лиценцирање кадрова за 
оспособљавања кандидата за возаче. 
 
Како би обука кандидата за возаче била што квалитетнија неопходно је и да кадрови који ту 
обуку спроводе буду што стручнији, те је тако Агенција за безбедност саобраћаја почетком 
2013. године започела процес лиценцирања инструктора вожње, предавача теоријске обуке и 
испитивача, при чему је процес лиценцирања поменутих кадрова различит у зависности од 
специфичности сваке од категорија. 
 
Са лиценцирањем инструктора вожње Агенција је 
почела 3. јануара 2013. године, објавивши на 
свом сајту све потребне информације за 
добијање лиценце за инструктора вожње,  и од 
тада месечно у Агенцију стиже око 200 захтева за 
издавање лиценце. Од јануара до октобра 2013. 
године издато је 1730 лиценци за инструктора 
вожње, а од почетка новембра је примећен 
повећан број захтева за издавање лиценце из 
разлога што је поседовање лиценце за 
инструктора  један од прописаних услова за 
добијање лиценце за испитивача. 
 
 
 
 
 

Просторна расподела издатих дозвола 
(лиценци) за инструкторе вожње, од јануара 

до октобра 2013. године 
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Након обављених припрема, које су 
подразумевале, припремање одговарајуће 
литературе, одабир просторија и ангажовање 
стручних лица из области безбедности 
саобраћаја, Агенција је од 7. априла 2013. 
године почела са организовањем припремних 
настава за предаваче теоријске обуке, а од јула 
2013. године и са спровођењем стручног испита 
за предавача теоријске обуке.  Како би се 
кандидатима за предаваче који су из 
унутрашњости Републике Србије олакшао 
поступак лиценирања, који пре свега 
подразумева присуство припремној настави 

у трајању од 35 часова, Агенција је поред Београда, организовала припремне наставе и 
полагање стручног испита у Новом Саду, Нишу и на Златибору. 
 
У 2013. години организовано је шест припремних настава које је похађало 328 кандидата за предаваче 
теоријске обуке. Од јула 2013. године организовано је седам испитних рокова, на које је изашло преко 200 
кандидата од којих је 99 положило испит, а пролазност на испитима је била око 50%. 
 
Почетак лиценцирања испитивача заказан је 
за 25. октобар 2013. године,  када се 
организује први испитни рок. 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 планирана је до 
краја 2013. године реализација шест 
теоријских испита за испитиваче у Београду (25.10.2013., 05.11.2013. и 28.11.2013.), Новом Саду 
(12.11.2013.), Нишу (15.11.2013.) и Ужицу (19.11.2013.), а након тога и потребан број термина за 
практични испит. 
 
Лиценцирање поменутих кадрова у 2013. години је само почетак процеса стручног 
усавршавања кадрова који се баве обуком кандидата за возаче.  У наредним годинама 
инструктори вожње, предавачи теоријске обуке и испитивачи ће своја знања, вештине и 
искустава размењивати кроз петогодишње семинаре унапређења знања, а свој квалитет 
доказати обнављањем лиценце. 
 

  
Изглед лиценце за испитивача у аутошколама 
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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 планирана је до краја 2013. године 
реализација шест теоријских испита за испитиваче 
у Београду (25.10.2013., 05.11.2013. и 28.11.2013.), 
Новом Саду (12.11.2013.), Нишу (15.11.2013.) и Ужицу 
(19.11.2013.), а након тога и потребан број термина за 
практични испит.

Лиценцирање поменутих кадрова у 2013. години је само 
почетак процеса стручног усавршавања кадрова који се 
баве обуком кандидата за возаче. У наредним годинама инструктори вожње, предавачи теоријске обуке и испитивачи 
ће своја знања, вештине и искустава размењивати кроз петогодишње семинаре унапређења знања, а свој квалитет 
доказати обнављањем лиценце.

 

Из�ле� лиценце за ис�и�ивача у ау�ошколама

 

 

Након обављених припрема, које су 
подразумевале, припремање одговарајуће 
литературе, одабир просторија и ангажовање 
стручних лица из области безбедности 
саобраћаја, Агенција је од 7. априла 2013. 
године почела са организовањем припремних 
настава за предаваче теоријске обуке, а од јула 
2013. године и са спровођењем стручног испита 
за предавача теоријске обуке.  Како би се 
кандидатима за предаваче који су из 
унутрашњости Републике Србије олакшао 
поступак лиценирања, који пре свега 
подразумева присуство припремној настави 

у трајању од 35 часова, Агенција је поред Београда, организовала припремне наставе и 
полагање стручног испита у Новом Саду, Нишу и на Златибору. 
 
У 2013. години организовано је шест припремних настава које је похађало 328 кандидата за предаваче 
теоријске обуке. Од јула 2013. године организовано је седам испитних рокова, на које је изашло преко 200 
кандидата од којих је 99 положило испит, а пролазност на испитима је била око 50%. 
 
Почетак лиценцирања испитивача заказан је 
за 25. октобар 2013. године,  када се 
организује први испитни рок. 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 планирана је до 
краја 2013. године реализација шест 
теоријских испита за испитиваче у Београду (25.10.2013., 05.11.2013. и 28.11.2013.), Новом Саду 
(12.11.2013.), Нишу (15.11.2013.) и Ужицу (19.11.2013.), а након тога и потребан број термина за 
практични испит. 
 
Лиценцирање поменутих кадрова у 2013. години је само почетак процеса стручног 
усавршавања кадрова који се баве обуком кандидата за возаче.  У наредним годинама 
инструктори вожње, предавачи теоријске обуке и испитивачи ће своја знања, вештине и 
искустава размењивати кроз петогодишње семинаре унапређења знања, а свој квалитет 
доказати обнављањем лиценце. 
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АГЕНЦИЈА УЗЕЛА УЧЕШЋЕ НА СЕДМОЈ ГОДИШЊОЈ 
PIN КОНФЕРЕНИЈИ ЕВРОПСКОГ САВЕТА ЗА 

БЕЗБЕДНОСТ ТРАНСПОРТА (ETSC) И САСТАНКУ 
ЕКСПЕРТСКЕ PIN ПАНЕЛ ГРУПЕ ETSC

Представник Агенције за безбедност саобраћаја, која репрезентује Републику Србију у овом телу, учествовао је на PIN 
конференцији (PIN - Road Safety Performance Index) Европског савета за безбедност транспорта (European Transport Safety 
Council - ETSC) у Бриселу, као и на састанку експертске PIN панел групе ETSC која се бави анализом стања безбедности 
саобраћаја у Европи (Road Safety Performance Index programme). Овом конференцијом уједно је обележено и 20 година 
постојања и рада Европског савета за безбедност транспорта.

Након презентовања резултата из Србије на састанку експертске PIN панел групе ETSC, председник ове групе професор 
Ричард Алсоп (Richard Allsop) изнео је похвале за напредак у раду на унапређењу стања безбедности саобраћаја у 
нашој земљи и улогу Агенције за безбедност саобраћаја у успостављању система управљања безбедношћу саобраћаја 
у Србији.

 На овом састанку, извршни директор ETSC-а 
Антонио Авенозо (Antonio Avenoso) и професор 
Алсоп похвалили су и регионални PIN Talk скуп 
о безбедности саобраћаја који је одржан у 
новембру 2012. године у Београду. Према 
њиховим речима, тај скуп био је један од 
најбоље организованих од 2006. године од 
када се ови скупови организују у државама 
чланицама ETSC. Ови скупови одржавају се три 
до четири пута током године, у различитим 
државама.

На конференцији је Мортену Бодскову (Morten 
Bodskov), министру правде Краљевине Данске 
уручена PIN награда за постигнуте резултате 
на пољу унапређења стања безбедности 
саобраћаја у тој земљи. Наиме, Данска је у 2012. години имала смањење броја погинулих у саобраћајним незгодама 
за 20% у односу на 2011. годину. 

 По речима министра правде Краљевине 
Данске, ова земља је постигла одличне 
резултате јер је имала одличну сарадњу 
институција које се баве кампањама и 
превентивним радом са једне стране и 
саобраћајне полиције са друге стране.

Коришћен је принцип примене 
превентивних мера уз адекватну и 
доследну примену казнене политике. 
Без овакве врсте сарадње не би 
било могуће остварити овако добре 
резултате.
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ја САВРЕМЕНЕ МЕТОДЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ  
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 

„РЕВИЗИЈЕ И ПРОВЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ ПУТЕВА“

Према традиционалном приступу, безбедност пута је подразумевала да се поштују сви прописи, стандарди и стручна 
упутства, па ће пут бити безбедан. Код најразвијенијих земаља, овај приступ је замењен савременим приступом према 
коме се о безбедности пута мора водити рачуна у свим фазама пре пројектовања, за време пројектовања, за време 
изградње и у експлоатацији. На основу тога, створене су савремене процедуре и алати помоћу којих се безбедност пута 
може значајно унапредити. 

Неки од основних алата који су данас највише прихваћени у пракси великог броја земаља су: 
• Ревизија безбедности саобраћаја (Road Safety Audit-RSA) и 
• Провера безбедности саобраћаја (Road Safety Inspection-RSI). 
Провера се односи на постојеће путеве, а Ревизија се односи на све фазе пројектовања пута. 

Искуства су показала да су користи од увођења и примене наведених алата вишеструке. Однос трошкова и користи у 
неким земљама креће се и 1:20 (Нови Зеланд). На основу тога, трошкови спровођења овако значајних алата далеко су 
мањи у односу на остварене користи. Као основни трошкови наводе се: ангажовање чланова стручних тимова, поновна 
израда или допуна пројеката, временски трошкови и др. За разлику од трошкова који се детаљно могу дефинисати, 
основне користи се манифестују у смањењу броја незгода и тежине последица у њима. Укупна цена трошкова 
спровођења ревизије и провере најчешће се мери по дужном километру деонице пута. Тако нпр. у Аустрији целокупни 
трошкови спровођења провере по километру пута износе око 1.000 евра. 

Према мишљењу стручне јавности у Републици Србији, 
прихваћене су следеће дефиниције:

1.Ревизија безбедности саобраћаја је формална, 
систематска и независна провера елемената постојећег пута 
са гледишта безбедности саобраћаја и представља основ за 
планирање рехабилитације, реконструкције и одржавања 
постојећих путева.

2.Провера безбедности саобраћаја је независна, формална 
и систематска провера пројекта пута са аспекта безбедности 
саобраћаја, за све фазе планирања и пројектовања пута, 
непосредно пре пуштања пута у експлоатацију и након 
пуштања пута у експлоатацију.

Основни циљ Ревизије везује се за оцену пројеката путева са аспекта безбедности саобраћаја, тако да сви пројекти 
који нису адекватно урађени морају проћи стручне провере које ће допринети да се сви уочени недостаци на време 
отклоне. Кључни принцип код Ревизије је ‘’боље спречити, него лечити’’, односно да надлежни треба да реагују пре него 
што саобраћајна незгода настане. На овај начин остварују се велике уштеде и због тога је лакше реаговати у процесу 
израде пројекта, него када пројекат буду изведен и пуштен у експлоатацију. Дакле, увођење и примена ‘’принципа 
безбедности’’ у све фазе пројеката путева како би се спречио настанак незгода представља темељ примене Ревизије. 
Процедура спровођења Ревизије бави се суштинским проблемима безбедности саобраћаја, а не само применом 
прописа, стандарда, упутстава и друге регулативе. 

Код Провере, основни циљеви везују се за свођење на минимални број саобраћајних незгода и тежине последица, 
спречавање утицаја одређеног пројекта на настанак саобраћајних незгода на неком другом делу мреже путева, 
омогућавање свим корисницима путева да безбедно учествују у саобраћају и др. Провере могу бити периодичне 
које се односе на целокупну путну мрежу и циљане које се односе на деонице путева код којих су уочени проблеми 
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овај приступ је замењен савременим приступом према коме се о безбедности пута мора 
водити рачуна у свим фазама пре пројектовања, за време пројектовања, за време изградње и у 
експлоатацији. На основу тога, створене су савремене процедуре и алати помоћу којих се 
безбедност пута може значајно унапредити.  
 
Неки од основних алата који су данас највише прихваћени у пракси великог броја земаља су:  

 Ревизија безбедности саобраћаја (Road Safety Audit-RSA) и  
 Провера безбедности саобраћаја (Road Safety Inspection-RSI).  

Провера се односи на постојеће путеве, а Ревизија се односи на све фазе пројектовања пута.   
 
Искуства су показала да су користи од увођења и примене наведених алата вишеструке. Однос 
трошкова и користи у неким земљама креће се и 1:20 (Нови Зеланд). На основу тога, трошкови 
спровођења овако значајних алата далеко су мањи у односу на остварене користи. Као основни 
трошкови наводе се: ангажовање чланова стручних тимова, поновна израда или допуна 
пројеката, временски трошкови и др. За разлику од трошкова који се детаљно могу 
дефинисати, основне користи се манифестују у смањењу броја незгода и тежине последица у 
њима. Укупна цена трошкова спровођења ревизије и провере најчешће се мери по дужном 
километру деонице пута. Тако нпр. у Аустрији целокупни трошкови спровођења провере по 
километру пута износе око 1.000 евра.  
 

Према мишљењу стручне јавности у 
Републици Србији, прихваћене су 
следеће дефиниције: 
 
1.Ревизија безбедности саобраћаја је 
формална, систематска и независна 
провера елемената постојећег пута са 
гледишта безбедности саобраћаја и 
представља основ за планирање 
рехабилитације, реконструкције и 
одржавања постојећих путева. 
 
2.Провера безбедности саобраћаја је 
независна, формална и систематска 

провера пројекта пута са аспекта безбедности саобраћаја, за све фазе планирања и 
пројектовања пута, непосредно пре пуштања пута у експлоатацију и након пуштања пута у 
експлоатацију. 
 
Основни циљ Ревизије везује се за оцену пројеката путева са аспекта безбедности саобраћаја, 
тако да сви пројекти који нису адекватно урађени морају проћи стручне провере које ће 
допринети да се сви уочени недостаци на време отклоне. Кључни принцип код Ревизије је 
''боље спречити, него лечити'', односно да надлежни треба да реагују пре него што саобраћајна 
незгода настане. На овај начин остварују се велике уштеде и због тога је лакше реаговати у 
процесу израде пројекта, него када пројекат буду изведен и пуштен у експлоатацију. Дакле, 
увођење и примена ''принципа безбедности'' у све фазе пројеката путева како би се спречио 
настанак незгода представља темељ примене Ревизије. Процедура спровођења Ревизије бави 
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безбедности саобраћаја. Искуства су показала да периодичне провере треба спроводити плански и у периоду који није 
дужи од пет година.

Само спровођење Ревизије и Провере треба да буде од стране независних, посебно едукованих и стручних тимова. 
Наведене процедуре не може да спроводи појединац. Независне у смислу да чланови тимова нису у непосредној вези 
са управљачем пута, да нису учествовали у пројектовању и изградњи пута и сл. Посебно едуковани подразумева да 
су прошли одговарајуће едукативне курсеве специјализоване за спровођење процедура у пракси. Сви чланови тима 
морају поседовати стручно искуство на пољу унапређења безбедности путева, односно пројектовања или изградње 
путева. У највећем броју случајева чланови тимова су саобраћајни и грађевински инжењери, док се у неким земљама 
за чланове тимова ангажују и припадници саобраћајне полиције и други стручњаци. 

По завршетку спровођења Ревизије и Провере тимови 
сачињавају одговарајуће извештаје. Облик и садржај 
наведених извештаја није стандардизован. Међутим, за 
спровођење процедура постоје одговарајућа упутства и 
чеклисте. Након извршене Ревизије и Провере, у оквиру 
извештаја се посебно документују чињенице, околности 
и мере које је неопходно променити у односу на 
постојеће стање безбедности саобраћаја. Предузимање 
мера и активности често захтева улагање значајних 
финансијских средстава, али постоје и low cost мере 
(постављање звучних и вибро трака, лежећих полицајаца 
и др.) које такође могу допринету спречавању незгода и 
тежине последица. 

Од почетка примене Закона о безбедности саобраћаја 
на путевима у члану 156. дефинисани су кључне 
процедуре и алати за унапређење безбедности пута. Међутим, у досадашњој пракси примена ових процедура и алата 
није заживела у Републици Србији. Да би се започело са њиховом применом неопходно је да Министарство саобраћаја 
донесе одговарајуће подзаконске акте којима ће детаљније бити уређен начин примене метода и алата у пракси. Поред 
тога, неопходно је донети одговарајући подзаконски акт који ће детаљније регулисати начин стручног оспособљавања и 
усавршавања кадрова који ће бити чланови стручних тимова који ће спроводити процедуре за унапређење безбедности 
путева.

 

 

се суштинским проблемима безбедности саобраћаја, а не само применом прописа, стандарда, 
упутстава и друге регулативе.   
 
Код Провере, основни циљеви везују се за свођење на минимални број саобраћајних незгода и 
тежине последица, спречавање утицаја одређеног пројекта на настанак саобраћајних незгода 
на неком другом делу мреже путева, омогућавање свим корисницима путева да безбедно 
учествују у саобраћају и др. Провере могу бити периодичне које се односе на целокупну путну 
мрежу и циљане које се односе на деонице путева код којих су уочени проблеми безбедности 
саобраћаја. Искуства су показала да периодичне провере треба спроводити плански и у 
периоду који није дужи од пет година. 
 
Само спровођење Ревизије и 
Провере треба да буде од стране 
независних, посебно едукованих и 
стручних тимова. Наведене 
процедуре не може да спроводи 
појединац. Независне у смислу да 
чланови тимова нису у непосредној 
вези са управљачем пута, да нису 
учествовали у пројектовању и 
изградњи пута и сл. Посебно 
едуковани подразумева да су 
прошли одговарајуће едукативне 
курсеве специјализоване за 
спровођење процедура у пракси. 
Сви чланови тима морају 
поседовати стручно искуство на 
пољу унапређења безбедности путева, односно пројектовања или изградње путева. У највећем 
броју случајева чланови тимова су саобраћајни и грађевински инжењери, док се у неким 
земљама за чланове тимова ангажују и припадници саобраћајне полиције и други стручњаци.  
 
По завршетку спровођења Ревизије и Провере тимови сачињавају одговарајуће извештаје. 
Облик и садржај наведених извештаја није стандардизован. Међутим, за спровођење 
процедура постоје одговарајућа упутства и чеклисте. Након извршене Ревизије и Провере, у 
оквиру извештаја се посебно документују чињенице, околности и мере које је неопходно 
променити у односу на постојеће стање безбедности саобраћаја. Предузимање мера и 
активности често захтева улагање значајних финансијских средстава, али постоје и low cost 
мере (постављање звучних и вибро трака, лежећих полицајаца и др.) које такође могу 
допринету спречавању незгода и тежине последица.   
 
Од почетка примене Закона о безбедности саобраћаја на путевима у члану 156. дефинисани су  
кључне процедуре и алати за унапређење безбедности пута. Међутим, у досадашњој пракси 
примена ових процедура и алата није заживела у Републици Србији. Да би се започело са 
њиховом применом неопходно је да Министарство саобраћаја донесе одговарајуће 
подзаконске акте којима ће детаљније бити уређен начин примене метода и алата у пракси. 
Поред тога, неопходно је донети одговарајући подзаконски акт који ће детаљније регулисати 
начин стручног оспособљавања и усавршавања кадрова који ће бити чланови стручних тимова 
који ће спроводити процедуре за унапређење безбедности путева. 
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Кампања „Пажња сад“ је и у 2013. 
године живела у двориштима основних 
школа и предшколских установа. Орила 
су се дворишта и учионице гласовима 
и осмесима наших најмлађих, свакако 
најрањивијих учесника у саобраћају.

Један од домаћина је била и општина 
Ковачица, која је организовала такмичење 
за предшколце у оквиру система 
такмичења „Шта знаш о саобраћају“. 
Важно је напоменути да је Ковачица једна 
од првих општина у којима је формиран 
Савет за безбедност саобраћаја.

Финалу такмичења „Шта знаш о 
саобраћају“ у Ковачици присуствовала је и 
маскота Агенције - Пажљивко. Пажљивко 
је овом приликом посетио малишане 
предшколске установе „Колибри“, која 
поред два одељења у општини Ковачица, 
има и одељења у насељима Дебељача, 
Уздин, Падина и Црепаја.

Посетивши Ковачицу, уверили смо 
се колико је важна добра сарадња 
између руководства локалне заједнице 
и предшколске установе. Вртић који 
испуњава све стандарде, просветни 
радници предани послу, садржајан и 
функционалан саобраћајни полигон у 
дворишту говори о томе колико су сви 
заједно посвећени едукацији најмлађих.

Том приликом „Пажљивко“ се обратио 
деци предшколског узраста и одржао 
едукативни час о безбедности у саобраћају. 
У дворишту предшколске установе, 
на саобраћајном полигону одржан је 
показни час безбедног понашања деце у 
саобраћају. Малишани из предшколске 
установе „Колибри“ своје знање покажу 
кроз практични пример, на полигону, и 
кроз квиз знања. Навијали су и бодрили 
другаре из своје групе, а сваки такмичар 
се трудио да за своју екипу прикупи што 
више поена. Подстакнути поклонима које 
је Агенција и овом приликом припремила, 
трудили су се да своје знање искажу пред 
стручним жиријем.

Како су се поени низали деца су своје 
знање показала практичним примерима 
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најмлађих, свакако најрањивијих учесника у саобраћају. 

 
Један од домаћина је била и општина 
Ковачица, која је организовала такмичење 
за предшколце у оквиру система 
такмичења „Шта знаш о саобраћају“. 
Важно је напоменути да је Ковачица једна 
од првих општина у којима је формиран 
Савет за безбедност саобраћаја. 
 
Финалу такмичења „Шта знаш о 
саобраћају“ у Ковачици присуствовала је и 
маскота Агенције - Пажљивко. Пажљивко  
је овом приликом посетио малишане 

предшколске установе „Колибри“, која поред два одељења у општини Ковачица, има и 
одељења у насељима Дебељача, Уздин, Падина и Црепаја. 
 
Посетивши Ковачицу, уверили смо се колико је важна добра сарадња између руководства 
локалне заједнице и предшколске установе. 
Вртић који испуњава све стандарде, 
просветни радници предани послу, 
садржајан и функционалан саобраћајни 
полигон у дворишту говори о томе колико су 
сви заједно посвећени едукацији најмлађих. 
 
Том приликом „Пажљивко“ се обратио  деци 
предшколског узраста и  одржао едукативни 
час о безбедности у саобраћају. У дворишту 
предшколске установе, на саобраћајном 
полигону одржан је показни час безбедног 
понашања деце у саобраћају. Малишани из 
предшколске установе „Колибри“ своје знање покажу кроз практични пример, на полигону, и 
кроз квиз знања. Навијали су и бодрили другаре из своје групе, а сваки такмичар се трудио да 
за своју екипу прикупи што више поена. Подстакнути поклонима које је Агенција и овом 
приликом припремила, трудили су се да своје знање искажу пред стручним жиријем. 
 

Како су се поени низали деца су 
своје знање показала практичним 
примерима како се правилно 
прелази улица, како се правилно 
вози бицикл, и свим другим 
ситуацијама у којима се обично 
налазе. 
 
Обзиром да је кампања „Пажња 
сад“ прецизно осмишљен 
пројекат, и овог пута приближили 
смо се њиховим интересовањима 
емитујући своја два анимирана 
филма „Пажљивко“,  у којем наш 
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предшколског узраста и  одржао едукативни 
час о безбедности у саобраћају. У дворишту 
предшколске установе, на саобраћајном 
полигону одржан је показни час безбедног 
понашања деце у саобраћају. Малишани из 
предшколске установе „Колибри“ своје знање покажу кроз практични пример, на полигону, и 
кроз квиз знања. Навијали су и бодрили другаре из своје групе, а сваки такмичар се трудио да 
за своју екипу прикупи што више поена. Подстакнути поклонима које је Агенција и овом 
приликом припремила, трудили су се да своје знање искажу пред стручним жиријем. 
 

Како су се поени низали деца су 
своје знање показала практичним 
примерима како се правилно 
прелази улица, како се правилно 
вози бицикл, и свим другим 
ситуацијама у којима се обично 
налазе. 
 
Обзиром да је кампања „Пажња 
сад“ прецизно осмишљен 
пројекат, и овог пута приближили 
смо се њиховим интересовањима 
емитујући своја два анимирана 
филма „Пажљивко“,  у којем наш 
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како се правилно прелази улица, како се 
правилно вози бицикл, и свим другим 
ситуацијама у којима се обично налазе.

Обзиром да је кампања „Пажња сад“ 
прецизно осмишљен пројекат, и овог 
пута приближили смо се њиховим 
интересовањима емитујући своја два 
анимирана филма „Пажљивко“, у којем 
наш главни јунак пролази кроз свакодневне 
ситуације у саобраћају и указујући им на 
правилно понашање.

Агенција за безбедност саобраћаја је 
малишанима и њиховим васпитачима, 
поделила едукативно-промотивни материјал 

и симболичне, али практичне поклоне, у знак сећања на прелепо дружење и знање које ће кроз даљи живот да носе 
и примењују, а на радост свих нас из Агенције на постигнутом. За многе од њих ови поклони представљали су и прве 
награде у животу за знање и труд који су показали.

Након такмичарског дела, уследило је и већ традиционално сликање Пажљивка са његовим новим другарима. Иза овог 
прелепог дружења, остаје и заједничка фотографија као подсетник на корисно и пријатно проведено време у Ковачици.
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НОВА ИНЖЕЊЕРСКА РЕШЕЊА – КАКО БРИТАНЦИ 
БРИНУ О БИЦИКЛИСТИМА

У Лондону су недавно уведене зауставне траке за бициклисте. Разлог за њихово увођење лежи у вечитој дилеми 
бициклиста да ли ће осталим учесницима у саобраћају бити видљивији ако на семафору стану испред, или иза 
аутомобила. Саобраћајни стручњаци очекују да ће увођење оваквих зауставних трака у главном граду Велике Британије 
утицати на већу безбедност бициклиста у саобраћају.

У чему је суштина ових напредних зауставних трака? С обзиром да испред аутомобила остављају на коловозу слободан 
простор за бициклисте, они су, док чекају на зелено светло видљивији, а кад се оно упали имају више простора да крену.

Када је на семафору црвено светло, возачима аутомобила је забрањено да улазе у део намењен возачима бицикала. 
Управа Лондона је поводом увођења напредних зауставних трака, скренула пажњу возачима који не буду поштовали 
прописе, да ће онај ко пређе преко зауставне траке платити казну 60 фунти и биће му уписана три казнена поена јер 
таквим понашањем доводи до угрожавања безбедности „слабијих“ учесника у саобраћају. Постојање ове зауставне 
траке за бициклисте не дозвољава им да прелазе другу зауставну линију, нити да прођу на црвено на семафору.
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