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17. ПУ ЧАЧАК 

Полицијска управа Чачак састоји се од четири општине: 
 

 Чачак, 
 Горњи Милановац, 
 Ивањица и 
 Лучани. 

17.1. ЧАЧАК 

Мобилни телефон у насељу, на територији општине Чачак, најчешће користе возачи 
теретнх возила (12,5%), затим следе возачи аутобуса (9,5%) и возачи путничких 
аутомобила (2,2%). Ван насеља, мобилни телефон најчешће користе возачи аутобуса 
(6,5%), затим возачи теретних возила (5,7%), а најређе возачи путничких 
аутомобила (2,3%). Највећа вредност овог индикатора забележена је на аутопуту, 
код возача аутобуса (13,3%), док 7,1% возача теретних возила и 4,5% возача 
путничких аутомобила користи мобилни телефона на аутопуту, Дијаграм бр. 17.1.1. 
 

 
Дијаграм бр. 17.1.1. Употреба мобилних телефона возача према категорији возила у локалној 

самоуправи Чачак 
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Дијаграм бр. 17.1.2. Употреба појаса у путничким аутомобилима и доставним возилима до 

3,5t у локалној самоуправи Чачак 

Употреба сигурносног појаса подједнако је заступљена код возача и сувозача на 
појединим категоријама саобраћајница. Већи проценат употребе евидентиран је на 
саобраћајницама ван насеља (93,1% за предње седиште), затим следи аутопут 
(89,8%) и насеље (85,7%). Највећа вредност индикатора, на задњем седишту, је на 
аутопуту (29,0%), следе саобраћајнице у насељу (8,7%) и ван насеља (4,3%), 
Дијаграм бр. 17.1.2. 

 

 
Дијаграм бр. 17.1.3. Употреба појаса у возилима преко 3,5t у локалној самоуправи Чачак 
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Употреба сигурносног појаса на предњем седишту у теретним возилима у Чачку 
највећа је на аутопуту (76,5%), следе саобраћајнице ван насеља (61,0%) и у насељу 
(44,4). Сваки трећи сувозач у теретним возилима користи сигурносни појас, на свим 
категоријама саобраћајница укупно, али нико од сувозача у насељу није користио. 
Највећа вредности овог индикатора је 83,3% и забележена је на аутопуту код возача 
теретних возила који су користили сигурносни појас, Дијаграм бр. 17.1.3. 
 
Употреба сигурносног појаса у аутобусима у општини Чачак, највећа је у насељу, где 
за возаче износи 81,0%, а за сувозаче 50,0. Следи аутопут, где 67,6% возача или 
сувозача користи сигурносни појас. На саобраћајницама ван насеља укупно 63,9% 
возача и сувозача користи појас, с тим да је проценат за возаче већи, Дијаграм бр. 
17.1.4. 
 

 
Дијаграм бр. 17.1.4. Употреба сигурносног појаса у аутобусима у локалној самоуправи Чачак 

 
Дијаграм бр. 17.1.5. Употреба заштитних система за децу у локалној самоуправи Чачак 
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Употреба заштитних система за децу до 3 године у општини Чачак, има веће 
вредности у односу на вредност индикатора за децу од 4 до 12 година. За децу до 3 
године највећа вредност индикатора евидентирана је у насељу (82,1%), следе 
саобраћајнице ван насеља (81,0%) и аутопут (78,3%). Просечно 47,7% деце од 4 до 
12 година се правилно превози на територији општине Чачак, при чему је највећа 
вредност (60,0%) евидентирана на аутопуту, док је најмања вредност индикатора 
(40,0%) на саобраћајницама ван насеља, Дијаграм бр. 17.1.5. 
 
Истраживања понашања пешака на територији општине Чачак показала су да 17,6% 
пешака прелази улицу када им светлосним знаком то није дозвољено, а 17,8% њих 
прелази ван обележеног пешачког прелаза. Употреба телекомуникационих уређаја 
током преласка коловоза на пешачком прелазу, евидентирана је код 3,5% пешака. 
Улицу је на неправилан начин прешло 18,9% пешака, Дијаграм бр. 17.1.6. 
 

 
Дијаграм бр. 17.1.6. Понашање пешака у локалној самоуправи Чачак 

17.2. ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Истраживањем индикатора безбедности саобраћаја у локалној самоуправи Горњи 
Милановац, уочено је да мобилни телефон за време вожње користи већина (88,9%) 
возача теретних возила на саобраћајницама ван насеља. Такође, возачи теретних 
возила у највећој мери користе мобилни телефон, њих 16,7%, док на аутопуту 
возачи аутобуса (9,7%), који осим на аутопуту користе мобилни телефон и у насељу. 
Укупно посматрано, на територији Горњег Милановца, сваки трећи возач теретног 
возила, 6,7% возача аутобуса и 2,2% возача путничких аутомобила у насељу 
користи мобилни телефон, Дијаграм бр. 17.2.1. 
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Дијаграм бр. 17.2.1. Употреба мобилних телефона возача према категорији возила у локалној 

самоуправи Горњи Милановац 

 
Дијаграм бр. 17.2.2. Употреба појаса у путничким аутомобилима и доставним возилима до 

3,5t у локалној самоуправи Горњи Милановац 

Коришћење сигурносног појаса на територији општине Горњи Милановац за возаче 
просечно износи 90,3%, а за сувозаче 82,2%, при чему не постоји значајна разлика 
према категоријама саобраћајница, али нешто већа вредност јесте у насељу. На 
задњем седишту у путничким аутомобилима, путници појас чешће користе на 
аутопуту (28,6%), затим следе саобраћајнице у насељу (14,3%) и ван насеља (9,1%), 
Дијаграм бр. 17.2.2. 
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Дијаграм бр. 17.2.3. Употреба појаса у возилима преко 3,5t у локалној самоуправи Горњи 

Милановац 

На аутопуту, на територији општине Горњи Милановац, возачи и сувозачи теретних 
возила чешће користе сигурносни појас, у односу остале саобраћајнице. Тако, 
употреба појаса возача и сувозача теретних возила на аутопуту, ван насеља и у 
насељу износи респективно 83,0%, 75,0% и 55,6%. Нико од сувозача ван насеља није 
користио сигурносни појас, Дијаграм бр. 17.2.3. 
 

 
Дијаграм бр. 17.2.4. Употреба сигурносног појаса у аутобусима у локалној самоуправи Горњи 

Милановац 

Употреба сигурносног појаса у аутобусима највећа је на аутопуту, затим следе 
саобраћајнице у насељу, док је најмања ван насеља. На аутопуту, употреба појаса на 
предњем седишту износи 72,2%, на саобраћајницама у насељу 37,0%, док ван насеља 
23,8% возача и сувозача користи сигурносни појас, Дијаграм бр. 17.2.4. 
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Вредност индикатора заштитних система за децу у локалној самоуправи Горњи 
Милановац, има веће вредности за децу до 3 године, на свим категоријама 
саобраћајница, у односу на децу од 4 до 12 година. У насељу и ван насеља 75,0% деце 
до 3 године има правилно коришћене заштитне системе за време вожње, док је то 
случај код 81,5% деце на аутопуту.  Такође, деца од 4 до 12 година се у највећој мери 
правилно превозе на аутопут (73,7%), а најмање у насељу (50,0%), Дијаграм бр. 
17.2.5. 
 

 
Дијаграм бр. 17.2.5. Употреба заштитних система за децу у локалној самоуправи Горњи 

Милановац 

 
Дијаграм бр. 17.2.6. Понашање пешака у локалној самоуправи Горњи Милановац 
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Истраживања понашања пешака на подручју локалне самоуправе Горњи Милановац, 
показала су да 4,5% пешака прелази улицу када им је прелазак забрањен црвеним 
светлом. Већи проценат пешака у посматраној локалној самоуправи прелази улицу 
ван обележеног пешачког прелаза, њих 21,2%, док је такав неправилан начин 
преласка улице забележен код 29,4% деце пешака. Пешаци који су имали ометену 
пажњу, употребом мобилног телефона или слушалица на ушима, чине 2,0% свих 
пешака на пешачком прелазу, Дијаграм бр. 17.2.6. 

17.3. ИВАЊИЦА 

Употреба мобилних телефона за време вожње, а на основу истраживања индикатора 
безбедности саобраћаја на територији општине Ивањица, евидентирана је само код 
возача путничких аутомобила, њих 4,3%, на обе категорије саобраћајница, Дијаграм 
бр. 17.3.1. 
 

 
Дијаграм бр. 17.3.1. Употреба мобилних телефона возача према категорији возила у локалној 

самоуправи Ивањица 

Коришћење сигурносног појаса у локалној самоуправи Ивањица, на предњем 
седишту путничког аутомобила или доставног возила у насељу, износи 69,6% и не 
разликује се значајно код возача и сувозача у насељу. Укупно, индикатор употребе 
сигурносног појаса има веће вредности ван насеља, и износи 84,3% за возаче и 
74,2% за сувозаче, Дијаграм бр. 17.3.2. 
 
Употреба сигурносног појаса на предњем седишту, у теретним возилима, у локалној 
самоуправи Ивањица, износи 34,1% и не разликује се значајно код возача и 
сувозача. Разлика према категорији саобраћајнице постоји, па у насељу 18,2% 
возача и сувозача, а ван насеља њих 50,0% користи сигурносни појас, Дијаграм бр. 
17.3.3. 
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Дијаграм бр. 17.3.2. Употреба појаса у путничким аутомобилима и доставним возилима до 

3,5t у локалној самоуправи Ивањица 

 
Дијаграм бр. 17.3.3. Употреба појаса у возилима преко 3,5t у локалној самоуправи Ивањица 

Употреба сигурносног појаса у аутобусима у локалној самоуправи Ивањица већа је у 
насељу, где укупно 74,1% возача и сувозача користи сигурносни појас. Сваки 
четврти сувозач и 52,4% возача, ван насеља, користи сигурносни појас, Дијаграм бр. 
17.3.4. 
 
Индикатори употребе заштитних система за децу у локалној самоуправи Ивањица 
имају веће вредности на саобраћајницама у насељу, а осим тога у већој мери се 
користе код деце до 3 године старости. Дакле, 75,0% деца до 3 године старости се 
правилно превози у насељу, а 54,5% ван насеља. Вредност индикатора у насељу, за 
децу од 4 до 12 година, износи 56,3%, а 16,7% ван насеља,  Дијаграм бр. 17.3.5. 
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Дијаграм бр. 17.3.4. Употреба сигурносног појаса у аутобусима у локалној самоуправи 

Ивањица 

 
Дијаграм бр. 17.3.5. Употреба заштитних система за децу у локалној самоуправи Ивањица 

Истраживања понашања пешака на подручју локалне самоуправе Ивањица, 
показала су да 21,3% пешака прелази коловоз током укљученог црвеног светла, 
односно када им светлосним знаком то није дозвољено. Ван обележеног пешачког 
прелази већина пешака (69,0%) и свако пето дете. Пешаци којима је употребом 
мобилног телефона или слушалица на ушима била ометена пажња, чине 2,8% 
укупног броја пешака који су прешли коловоз на пешачки прелаз, Дијаграм бр. 
17.3.6. 
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Дијаграм бр. 17.3.6. Понашање пешака у локалној самоуправи Ивањица 

17.4. ЛУЧАНИ 

На територији општине Лучани, мобилни телефон за време вожње у насељу користи 
16,7% возача аутобуса, 14,3% возача теретних возила и 4,3% возача путничких 
возила. Сваки четврти возач теретног возила, 17,2% возача аутобуса и 1,7% возача 
путничких аутомобила који су кретали саобраћајницама ван насеља, користили су 
мобилни телефон, Дијаграм бр. 17.4.1. 
 

 
Дијаграм бр. 17.4.1. Употреба мобилних телефона возача према категорији возила у локалној 

самоуправи Лучани 
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Дијаграм бр. 17.4.2. Употреба појаса у путничким аутомобилима и доставним возилима до 

3,5t у локалној самоуправи Лучани 

Коришћење сигурносног појаса на територији општине Лучани, укупно се не 
разликује значајно код возача и сувозача, при чему су веће вредности индикатора на 
саобраћајницама ван насеља. Просечно 87,5% возача и сувозача путничких 
аутомобила, на саобраћајницама ван насеља користи сигурносни појас. Употреба 
појаса за возаче и сувозаче у насељу износи 74,4%. Коришћење појаса на задњем 
седишту у општини Лучани, се не разликује значајно по категоријама саобраћајница 
и у просеку износи 14,9% за све путнике на задњем седишту, Дијаграм бр. 17.4.2. 

 

 
Дијаграм бр. 17.4.3. Употреба појаса у возилима преко 3,5t у локалној самоуправи Лучани 
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Употреба сигурносног појаса у теретним возилима у локалној самоуправи Лучани, 
евидентирана је код 46,7% возача, а већа вредност је ван насеља. Нико од сувозача 
на обе категорије саобраћајница није користио појас, Дијаграм бр. 17.4.3.  
 
Употреба сигурносног појаса возача аутобуса евидентирана је код 33,3% возача у 
насељу и 41,4% возача на саобраћајницама ван насеља. Нико од сувозача у насељу 
није користио појас, а сваки четврти ван насеља јесте, Дијаграм бр. 17.4.4. 
 

 
Дијаграм бр. 17.4.4. Употреба сигурносног појаса у аутобусима у локалној самоуправи Лучани 

 
Дијаграм бр. 17.4.5. Употреба заштитних система за децу у локалној самоуправи Лучани 
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Индикатор употребе заштитних система за децу до 3 године има значајно веће 
вредности у односу на децу од 4 до 12 година у општини Лучани. У насељу 42,9%, а 
ван насеља 66,7% деце до 3 године се правилно превози. Употреба заштитних 
система за децу од 4 до 12 година просечно износи 16,7%, посматрано за обе 
категорије саобраћајница, Дијаграм бр. 17.4.5. 
 
Истраживања понашања пешака на подручју локалне самоуправе Лучани показала 
су да већина пешака (87,8%) и деце пешака (92,9%) прелази коловоз ван пешачког 
прелаза. За време истраживања, код 0,8% пешака постојао неки од облика ометене 
пажње, Дијаграм бр. 17.4.6. 
 

 
Дијаграм бр. 17.4.6. Понашање пешака у локалној самоуправи Лучани 


