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20. ПУ НИШ 

Полицијска управа Ниш састоји се од шест општина: 
 

 Ниш, 
 Алексинац, 
 Гаџин Хан, 
 Дољевац, 
 Мерошина, 
 Ражањ и 
 Сврљиг. 

 

20.1. НИШ 

Коришћење мобилних телефона за време вожње у насељу, у Нишу, за возаче 
путничких аутомобила износи 1,5%; возаче теретних возила 4,0% и возаче аутобуса 
10,3%. За разлику од насеља, где возачи аутобуса у највећој мери користе мобилни 
телефон, ван насеља није евидентиран ниједан такав возач аутобуса, док 2,4% 
возача теретних возила и 1,2% возача путничких аутомобила користи мобилни 
телефона. На аутопуту 4,0% возача терених возила и 4,5% возача путничких 
аутомобила користи мобилни телефон, Дијаграм бр. 20.1.1. 
 

 
Дијаграм бр. 20.1.1. Употреба мобилних телефона возача према категорији возила у локалној 

самоуправи Ниш 
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Дијаграм бр. 20.1.2. Употреба појаса у путничким аутомобилима и доставним возилима до 

3,5t у локалној самоуправи Ниш 

За време истраживања на територији општине Ниш, употреба сигурносног појаса 
возача и сувозача у путничким аутомобилима није се значајно разликовала, а 
значајне разлике не постоје ни по категоријама саобраћајница. Све вредности 
индикатора на предњим седиштима су преко 95% употребе. Укупно посматрано, 
98,1% возача и 97,4% сувозача, на свим саобраћајницама користе сигурносни појас. 
Највећа употреба појаса од стране путника на задњем седишту јесте у насељу 
(43,1%), затим на аутопуту (20,8%) и на крају на саобраћајницама ван насеља 
(8,9%), Дијаграм бр. 20.1.2. 

 

 
Дијаграм бр. 20.1.3. Употреба појаса у возилима преко 3,5t у локалној самоуправи Ниш 
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Употреба сигурносног појаса на предњем седишту у теретним возилима на 
територији општине Ниш, у насељу износи 81,5%. Ван насеља значајно већи 
проценат возача користи сигурносни појас (71,4%), у односу на сувозаче (14,3%). 
Вредност индикатора на аутопуту за возаче и сувозаче износи, респективно 84,0% и 
50,0%, Дијаграм бр. 20.1.3. 
 
Употреба сигурносног појаса возача аутобуса, у општини Ниш, просечно износи 
64,9%, а код сувозача 14,3%. Возачи сигурносни појас у највећој мери користе у 
насељу (72,4%), затим на аутопуту (65,9%) и на крају на саобраћајницама ван 
насеља (59,1%), Дијаграм бр. 20.1.4. 
 

 
Дијаграм бр. 20.1.4. Употреба сигурносног појаса у аутобусима у локалној самоуправи Ниш. 

 

 
Дијаграм бр. 20.1.5. Употреба заштитних система за децу у локалној самоуправи Ниш 
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Укупно посматрано, употреба заштитних система за децу у општини Ниш, је 
подједнако заступљена и код деце до 3 године старости и код деце од 4 до 12 
година, односно у просеку 58,2% деце се правилно превози. Сличне вредности овог 
индикатора су у случају саобраћајница у насељу, док се ван насеља 46,7% деце до 3 
године и 75,6% деце од 4 до 12 година правилно превози. На аутопуту је веће 
процентуално учешће деце до 3 године (64,7%) која се превози уз употребу 
заштитних система, у односу на 41,9% деце од 4 до 12 година која се тако превозе, 
Дијаграм бр. 20.1.5 
 
Истраживање понашања пешака на територији општине Ниш показало је да 34,4% 
пешака прелази коловоз током укљученог црвеног светла, односно када им је 
светлосним знаком то забрањено. Висок проценат (70,2%) је оних пешака, на 
територији општине Ниш, који прелази улицу ван пешачког прелаза, док 2,6% 
пешака има ометену пажњу током преласка коловоза на пешачки прелаз. Скоро 
свако четврто дете (24,0%) у зони школе прекази коловоз на неправилан начин,  
Дијаграм бр. 20.1.6. 
 

 
Дијаграм бр. 20.1.6. Понашање пешака у локалној самоуправи Ниш 

 

20.2. АЛЕКСИНАЦ 

Истраживање индикатора безбедности саобраћаја у локалној самоуправи 
Алексинац, показало је да возачи аутобуса најчешће користе мобилни телефон у 
вожњи. У насељу само возачи путничких аутомобила, њих 0,7%, користи мобилни 
телефон за време вожње. Ван насеља 5,0% возача аутобуса и 0,7% возача путничких 
аутомобила, односно на аутопуту 4,8% возача теретних возила и 0,3% возача 
путничких аутомобила користи мобилни телефон, Дијаграм бр. 20.2.1 
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Дијаграм бр. 20.2.1. Употреба мобилних телефона возача према категорији возила у локалној 

самоуправи Алексинац 

 
Дијаграм бр. 20.2.2. Употреба појаса у путничким аутомобилима и доставним возилима до 

3,5t у локалној самоуправи Алексинац 

Индикатор коришћења сигурносног појаса возача путничких аутомобила у локалној 
самоуправи Алексинац има веће вредности од индикатора за сувозаче. Употреба 
појаса у насељу и ван насеља се не разлику значајно, док су проценти за аутопут 
већи и износе 97,3% и 91,1%, за возаче и сувозаче, респективно. Вредност 
индикатора употребе сигурносног појаса код возача путничких аутомобила 
просечно износи 92,5% за све три категорије саобраћајница, а 84,9% за сувозаче. 
Највећа употреба појаса на задњем седишту је евидентирана на аутопуту (33,3%), 
затим на саобраћајницама ван насеља (28,8%), док је најмања вредност индикатора 
у насељу (12,0%), Дијаграм бр. 20.2.2. 
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Дијаграм бр. 20.2.3. Употреба појаса у возилима преко 3,5t у локалној самоуправи Алексинац 

Возачи теретних возила у већој мери користе сигурносни појас, у односу на 
сувозаче, на све три категорије саобраћајница. Просечна вредност индикатора за 
возаче је 75,2%, а за сувозаче 44,8%, док је највећа вредност овог индикатора у 
случају возача теретних возила на аутопуту (81,8%), Дијаграм бр. 20.2.3. 
 
У аутобусима, употреба сигурносног појаса код возача је значајно већа од сувозача. 
На аутопуту и ван насеља проценат употребе појаса износи, респективно 63,6% и 
65,0%, док у насељу нико од возача није користио појас. Употреба сигурносног 
појаса од стране сувозача, евидентирана је само на аутопуту у 33,3% случајева, 
Дијаграм бр. 20.2.4. 
 

 
Дијаграм бр. 20.2.4. Употреба сигурносног појаса у аутобусима у локалној самоуправи 

Алексинац 
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Употреба заштитних система за децу до 3 године у већој мери је заступљена, у 
односу на превоз деце од 4 до 12 година. На аутопуту, у локалној самоуправи 
Алексинац, проценат употребе заштитних система износи 68,2% за децу до 3 године 
и 45,5% за децу од 4 до 12 година. Такође, у насељу, већа употреба заштитних 
система је евидентирана код деце до 3 године (77,8%), у односу на децу од 4 до 12 
година (33,3%). Ван насеља 58,8% деце до 3 године у Алексинцу се правилно 
превози и 33,3% деце од 4 до 12 година, Дијаграм бр. 20.2.5. 
 

 
Дијаграм бр. 20.2.5. Употреба заштитних система за децу у локалној самоуправи Алексинац 

Истраживања понашања пешака на подручју локалне самоуправе Алексинац, 
показала су да 11,4% пешака прелази улицу током укљученог црвеног светла. Ван 
обележеног пешачког прелаза у Алексинцу, прелази 21,2% пешака, док свако друго 
дете пешак у зони школе то ради неправилно. Међу пешацима је и 2,8% оних који су 
имали ометену пажњу приликом преласка коловоза, Дијаграм бр. 20.2.6. 
 

 
Дијаграм бр. 20.2.6. Понашање пешака у локалној самоуправи Алексинац 
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20.3. ГАЏИН ХАН 

Коришћење мобилних телефона у Гаџином Хану најчешће је евидентирано код 
возача теретних возила (13,3%). Возачи аутобуса нису користили мобилни телефон 
за време трајања истраживања, док је 4,6% возача путничких аутомобила користило 
у насељу и 2,8% ван насеља, Дијаграм бр. 20.3.1. 
 

 
Дијаграм бр. 20.3.1. Употреба мобилних телефона возача према категорији возила у локалној 

самоуправи Гаџин Хан 

 
Дијаграм бр. 20.3.2. Употреба појаса у путничким аутомобилима и доставним возилима до 

3,5t у локалној самоуправи Гаџин Хан 
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Вредности индикатора коришћења сигурносног појаса, у локалној самоуправи 
Гаџин Хан, не разликују се у великој мери у односу на категорију саобраћајнице. 
Такође, процентуална разлика не постоји ни у случају коришћења појаса од стране 
возача и сувозача. Просечне вредности за целу територију општине Гаџин Хан, 
износе 58,5% за возаче и 60,3% за сувозаче. Нико од путника на задњем седишту 
није користио сигурносни појас,  Дијаграм бр. 20.3.2. 

 

 
Дијаграм бр. 20.3.3. Употреба појаса у возилима преко 3,5t у локалној самоуправи Гаџин Хан 

Употреба сигурносног појаса на предњем седишту у теретним возилима, у локалној 
самоуправи Гаџин Хан, износи 22,2%, посматрано за све категорије саобраћајница. 
Возачи и сувозачи респективно 25,0% и 33,3% користе сигурносни појас на 
саобраћајницама ван насеља, док у насељу употреба сигурносног појаса износи  
22,2% за возаче, а нико од сувозача не користи појас, Дијаграм бр. 20.3.3. 
 

 
Дијаграм бр. 20.3.4. Употреба сигурносног појаса у аутобусима у локалној самоуправи Гаџин 

Хан 
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На основу резултата истраживања, већина возача аутобуса у општини Гаџин Хан, 
користи сигурносни појас у насељу (85,7%) и сви возачи на саобраћајницама ван 
насеља, Дијаграм бр. 20.3.4. 
 
Употреба заштитних система за децу у локалној самоуправи Гаџин Хан значајно је 
чешћа код деце до 3 године. У насељу 80,0% деце до 3 године и 13,6% деце од 4 до 
12 година користи сигурносни појас, односно правилно су постављена у заштитне 
системе. Вредност индикатора на саобраћајницама ван насеља, према старости деце, 
износи респективно, 71,4% и 20,0%, Дијаграм бр. 20.3.5. 
 

 
Дијаграм бр. 20.3.5. Употреба заштитних система за децу у локалној самоуправи Гаџин Хан 

 

  
Дијаграм бр. 20.3.6. Понашање пешака у локалној самоуправи Гаџин Хан 
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Истраживања понашања пешака на подручју локалне самоуправе Гаџин Хан 
показује да висок проценат пешака прелази коловоз ван пешачког прелаза (64,2%), 
као и да 7,5% пешака има ометену пажњу, употребом мобилног телефона или 
слушалица на ушима, при преласку коловоза. У зони школе, коловоз неправилно 
прелази 44,0% деце, Дијаграм бр. 20.3.6. 

 

20.4. ДОЉЕВАЦ 

Висок проценат возача аутобуса, на аутопуту у Дољевцу, користи мобилни телефон 
(41,7%). Међутим, возачи аутобуса га на саобраћајницама ван насеља и у насељу 
нису користили. Коришћење мобилних телефона за време вожње аутопутем у 
Дољевцу, евидентирано је још и код возача путничких аутомобила (1,5%) и возача 
теретних возила (4,0%). На саобраћајницама ван насеља 5,3% возача теретних 
возила користи телефон и 2,0% возача путничких аутомобила.  Слично, у насељу 
4,3% возача теретних возила и 1,3% путничких аутомобила, Дијаграм бр. 20.4.1. 
 

 
Дијаграм бр. 20.4.1. Употреба мобилних телефона возача према категорији возила у локалној 

самоуправи Дољевац 

Индикатор употребе сигурносног појаса, у општини Дољевац, има веће вредности за 
возаче. Највећа употреба појаса на предњем седишту у Дољевцу је на аутопуту 
(95,0%), следе саобраћајнице ван насеља (89,2%) и у насељу (82,9%). На задњем 
седишту, путници у Дољевцу, најчешће користе сигурносни појас на аутопуту 
(21,4%), затим у насељу (3,9%) и најређе ван насеља (1,6%), Дијаграм бр. 20.4.2. 
 
Индикатори употребе сигурносног на предњем седишту у теретним возилима у 
Дољевцу имају веће вредности на саобраћајницама у насељу и ван насеља, у односу 
на аутопут. У насељу 52,2% возача и 20,0% сувозача користи сигурносни појас, док 
ван насеља употреба појаса износи респективно 44,4% и 100,0%. Када је у питању 
аутопут, коришћење појаса евидентирано је код 22,2% возача теретних возила и 
31,6% сувозача у теретним возилима, Дијаграм бр. 20.3.3. 
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Дијаграм бр. 20.4.2. Употреба појаса у путничким аутомобилима и доставним возилима до 

3,5t у локалној самоуправи Дољевац 

 
Дијаграм бр. 20.4.3. Употреба појаса у возилима преко 3,5t у локалној самоуправи Дољевац 

Сви возачи аутобуса ван насеља и половина њих у насељу користи сигурносни појас, 
у општини Дољевац. Само сувозачи у аутобусима на аутопуту, користили су 
сигурносни појас, и то 33,3% њих, док нико од евидентираних у насељу и ван 
насеља, није користио,  Дијаграм бр. 20.3.4. 
 
Индикатор употребе заштитних система за децу има највеће вредности на аутопуту, 
85,0% за децу до 3 године и 15,0% за децу од 4 до 12 година. На саобраћајницама ван 
насеља се 33,3% деце до 3 године и 5,3% деце од 4 до 12 година се правилно 
превози. У насељу се вредности индикатора не разликују и укупно свако друго дете 
се превози на правилан начин, Дијаграм бр. 20.4.5. 
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Дијаграм бр. 20.4.4. Употреба сигурносног појаса у аутобусима у локалној самоуправи Дољевац 

 
Дијаграм бр. 20.4.5. Употреба заштитних система за децу у локалној самоуправи Дољевац 

Истраживања понашања пешака на подручју локалне самоуправе Дољевац показала 
су да висок проценат пешака (81,0%) прелази коловоз ван пешачког прелаза, а 2,4% 
пешака током преласка улице имало је ометену пажњу, услед коришћења 
телекомуникационих уређаја. Такође, 60,0% деце прелази коловоз на неправилан 
начин, Дијаграм бр. 20.4.6. 
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Дијаграм бр. 20.4.6. Понашање пешака у локалној самоуправи Дољевац 

20.5. МЕРОШИНА 

Посматрано укупно за све саобраћајнице на територији општине Меровшина, 5,0% 
возача теретних возила, 3,8% возача аутобуса и 0,9% возача путничких аутомобила 
користи мобилни телефон за време вожње. На аутопуту евидентирани су само 
возачи путничких аутомобила (1,0%) који користе мобилни телефон. Највећа 
вредност (8,3%) овог индикатора је у случају возача теретних возила ван насеља, 
Дијаграм бр. 20.5.1. 
 

 
Дијаграм бр. 20.5.1. Употреба мобилних телефона возача према категорији возила у локалној 

самоуправи Мерошина 
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Дијаграм бр. 20.5.2. Употреба појаса у путничким аутомобилима и доставним возилима до 

3,5t у локалној самоуправи Мерошина 

Употреба сигурносних појасева у путничким аутомобилима већа је код возача у 
односу на сувозаче. На саобраћајницама у насељу, 95,5% возача и 87,2% сувозача у 
путничким аутомобилима користи сигурносни појас. Ван насеља, вредности 
наведених индикатора износе респективно 94,7% и 88,3%. На аутопуту, коришћење 
појаса код возача износи 96,7%, а код сувозача 87,5%. Највећа вредност индикатора 
употребе појаса, на задњем седишту, евидентирана је у насељу (32,9%), затим ван 
насеља (27,8%) и на аутопуту (23,1%), Дијаграм бр. 20.5.2. 

 

 
Дијаграм бр. 20.5.3. Употреба појаса у возилима преко 3,5t у локалној самоуправи Мерошина 
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Употреба сигурносног појаса у теретним возилима у Мерошини, укупно за све 
саобраћајнице, износи 68,0% за возаче и 44,4% за сувозаче. Највећа вредност 
индикатора, за возаче, је у насељу (75,0%), а најмања ван насеља (58,3%). Мање 
вредности индикатора су забележене за сувозаче и то 50,0% ван насеља и 33,3% на 
аутопуту, Дијаграм бр. 20.5.3. 
 
Употреба сигурносног појаса на предњим седиштима у аутобусима, у општини 
Мерошина, највећа је у насељу (57,1%); следи ван насеље (44,4%) и аутопут (40%). 
Половина сувозача у аутобусима на аутопуту користи сигурносни појас, док 
сувозачи на осталим саобраћајницама не користе, Дијаграм бр. 20.5.4. 
 

 
Дијаграм бр. 20.5.4. Употреба сигурносног појаса у аутобусима у локалној самоуправи 

Мерошина 

 
Дијаграм бр. 20.5.5. Употреба заштитних система за децу у локалној самоуправи Мерошина 
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Индикатор употребе заштитних система за децу до 3 године, у општини Мерошина, 
има веће вредности у односу на децу од 4 до 12 година, са изузетком аутопута 
(57,1% млађе деце и 80,0% старије деце). Просечно 65,9% деце до 3 године се 
правилно превози у Мерођини. За децу од 4 до 12 година, вредност индикатора 
износи 45,5% у насељу и 43,8% ван насеља, Дијаграм бр. 20.5.5. 

 

Истраживања понашања пешака, на територији општине Мерошина, показала су да 
више од половине (54,0%) деце пешака прелази коловоз на неправилан начин, 
Дијаграм бр. 20.5.6. 
 

 
Дијаграм бр. 20.5.6. Понашање пешака у локалној самоуправи Мерошина 

20.6. РАЖАЊ 

Истраживања индикатора, на територији општине Ражањ, показују да мобилни 
телефон за време вожње користе само возачи путничких аутомобила, и то њих 0,6% 
на саобраћајницама ван насеља, Дијаграм бр. 20.6.1. 
 
Вредности индикатора коришћења сигурносног појаса у путничким аутомобилима 
имају већа вредности код возача, у односу на сувозаче, на свим категоријама 
саобраћајница. У насељу 79,5% возача и 71,9% сувозача користи сигурносни појас. 
Ван насеља 84,2% возача и 72,3% сувозача користи сигурносни појас. Највећа 
употреба сигурносног појаса путника на задњем седишту је на аутопуту (17,6%), 
затим у насељу (10,0%) и на саобраћајницама ван насеља (9,5%), Дијаграм бр. 20.6.2. 
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Дијаграм бр. 20.6.1. Употреба мобилних телефона возача према категорији возила у локалној 

самоуправи Ражањ 

 
Дијаграм бр. 20.6.2. Употреба појаса у путничким аутомобилима и доставним возилима до 

3,5t у локалној самоуправи Ражањ 

Употреба сигурносног појаса на предњем седишту у теретним возилима већа је на 
аутупуту (55,6%) у односу на 33,3% колико је на саобраћајницама у насељу и ван 
насеља,  Дијаграм бр. 20.6.3. 
 
Употреба сигурносног појаса у аутобусима, у општини Ражањ, евидентирана је само 
код возача (66,7%) на аутопуту, Дијаграм бр. 20.6.4 
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Дијаграм бр. 20.6.3. Употреба појаса у возилима преко 3,5t у локалној самоуправи Ражањ 

 
Дијаграм бр. 20.6.4. Употреба сигурносног појаса у аутобусима у локалној самоуправи Ражањ 

Вредности индикатора употребе заштитних система у општини Ражањ, за децу до 3 
године има веће вредности, у односу на децу од 4 до 12 година, на свима 
категоријама саобраћајница. Наиме, 33,3% деце до 3 године и 10,0% деце од 4 до 12 
година се правилно превози у насељу, док је та разлика ван насеља још значајнија 
(80,0% и 20,0%), односно на аутопуту (83,3% и 40,0%), Дијаграм бр. 20.6.5. 
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Дијаграм бр. 20.6.5. Употреба заштитних система за децу у локалној самоуправи Ражањ 

Истраживања понашања пешака на територији општине Ражањ показала су да 
42,2% пешака прелази коловоз ван пешачког прелаза, а такође, велики проценат 
(66,0%) деце пешака прелази коловоз на неправилан начин. Пешаци којима је 
ометена пажња, на неки од начина који су обухваћени истраживањем, чине 1,8% 
укупног броја пешака који су прешли на пешачком прелазу, Дијаграм бр. 20.6.6. 
 

 
Дијаграм бр. 20.6.6. Понашање пешака у локалној самоуправи Ражањ 
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20.7. СВРЉИГ 

Иако су истраживањем биле обухваћене три категорије учесника у саобраћају, само 
је код возача путничких аутомобила забележена употреба мобилних телефона за 
време вожње, у општини Сврљиг. Наиме, 0,7% возача путничких аутомобила у 
насељу и 0,5% ван насеља је користило мобилни телефон, Дијаграм бр. 20.7.1. 
 

 
Дијаграм бр. 20.7.1. Употреба мобилних телефона возача према категорији возила у локалној 

самоуправи Сврљиг 

 
Дијаграм бр. 20.7.2. Употреба појаса у путничким аутомобилима и доставним возилима до 

3,5t у локалној самоуправи Сврљиг 

 

 

 



 Истраживање индикатора перформанси безбедности саобраћаја за 2020. годину 
 

646 
 

Сигурносни појас у путничким аутомобилима у Сврљигу чешће користе возачи у 
односу на сувозаче. У насељу, употреба сигурносног појас код возача и сувозача 
износи респективно 89,3% и 87,0%. На саобраћајницама ван насеља 93,7% возача 
путничких аутомобила и 87,0% сувозача користи сигурносни појас. Употреба појаса 
на задњем седишту износи просечно 16,2% и не разликује се значајно према 
категорији саобраћајнице, Дијаграм бр. 20.7.2. 
 

 
Дијаграм бр. 20.7.3. Употреба појаса у возилима преко 3,5t у локалној самоуправи Сврљиг 

Употреба сигурносног појаса на предњем седишту у теретним возилима већа је код 
возача, при чему се вредности индикатора у насељу и ван насеља не разликују 
значајно. Просечно 77,4% возача и 57,1% сувозача у теретним возилима користи 
сигурносни појас у Сврљигу, Дијаграм бр. 20.7.3. 
 

 
Дијаграм бр. 20.7.4. Употреба сигурносног појаса у аутобусима у локалној самоуправи Сврљиг 
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Употреба сигурносног појаса у аутобусима у општини Сврљиг за возаче износи 
36,4%, док нико од сувозача, на свим категоријама саобраћајница, није користио 
сигурносни појас, Дијаграм бр. 20.7.4. 
 
Вредности индикатора употребе заштитних система, у општини Сврљиг, за децу до 
3 године у насељу и ван насеља има веће вредности у односу на децу од 4 до 12 
година. Укупни проценат, за обе старосне групе деце, у насељу износи 50,0%, а 
63,0% ван насеља, Дијаграм бр. 20.7.5. 
 

 
Дијаграм бр. 20.7.5. Употреба заштитних система за децу у локалној самоуправи Сврљиг 

Истраживања понашања пешака на територији општине Сврљиг показала су да 
20,2% пешака прелази коловоз ван пешачког прелаза, док 48,0% деце пешака то 
чини у зони школе. Током истраживања 2,0% пешака је имало ометену пажњу током 
преласка коловоза на обележеном пешачком прелазу, Дијаграм бр. 20.7.6. 
 

 
Дијаграм бр. 20.7.6. Понашање пешака у локалној самоуправи Сврљиг 


