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Поштовани, 

Пред вама је први Билтен Агенције за безбедност саобраћаја, у 
коме су промовисане основне вредности и значај рада у области 
безбедности саобраћаја, стање безбедности саобраћаја у 
Републици Србији, ефекти примене новог Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима, опис досадашњих и будуће активности 
које ће бити промовисане од стране Агенције.

Усвајањем новог Закона о безбедности саобраћаја на путевима створени су сви неопходни услови за формирање 
Агенције. Овим смо учинили први корак ка достизању дугорочног циља, а то је приближити се онима који су постигли 
висок ниво безбедности саобраћаја, смањити број и последице саобраћајних незгода без обзира на неминовни пораст 
моторизације и повећање обима саобраћаја. Без квалитетног управљања, одговарајућих кадровских и стручних 
капацитета, заједничког рада свих одговорних, достизање дугорочних циљева је тешко оствариво. Сви републички 
органи и институције, одговорне за безбедност саобраћаја, као и корисници путева морају препознати своју будућу 
улогу у безбедности саобраћаја. Мере и акције усмерене ка смањењу страдања на нашим путевима које промовише 
Агенција, свакако ће бити подржане од стране највиших државних органа Републике Србије.

Само у последњих двадесет година, у саобраћајним незгодама живот је изгубило више од 21.000 лица, цео један град. 
Процене експерата су да се укупна штета од последица саобраћајних незгода у овом периоду мери у стотинама 
милијарди динара. Пред нама је задатак да свим капацитетима успоставимо систем који ће допринети смањењу 
страдања на нашим путевима.

У свом раду Агенција ће наставити да води успешну политику безбедности саобраћаја, засновану на Закону о 
безбедности саобраћаја на путевима и Националној стратегији безбедности саобраћаја. Кроз своју регулативну, 
развојну и стручну улогу, Агенција ће промовисати заједнички рад свих институција. Ово ће сигурно допринети 
успостављању јединственог система безбедности саобраћаја, унапређењу знања, реализацији истраживања, 
стручној анализи појава, примени нових технологија и развоју саобраћајно-безбедносног менаџмента. Убеђени смо 
да ће заједнички рад свих институција укључених у систем безбедности саобраћаја допринети већој безбедности на 
српским путевима. 

У наредном периоду очекује нас завршетак послова на изради нормативно правних аката, правилника и  упутстава, 
као и усвајање стандарда и процедура из надлежности Агенције. у вези с тим, радићемо на припреми и реализацији 
обука и семинара унапређења знања, стручних испита, издавање дозвола и лиценци, као и на развоју интегралне 
базе података од значаја за управљање безбедношћу саобраћаја. Успостављање сарадње и координација са другим 
институцијама и организацијама у систему безбедности саобраћаја, као и успостављање, односно преузимање 
послова из надлежности Агенције су важни општи циљеви Агенције, које ћемо у наредном периоду настојати да 
успешно реализујемо.

Безбедност на путу није случајност, као што ниједан ниво безбедности саобраћаја не треба прихватити као 
неизбежан. Ово је покретачки мото који смо прихватили и којим ћемо се водити.  Својим активностима у области 
безбедности саобраћаја одржаваћемо ниво свести и друштвене вредности, односно посвећеност Републике Србије 
заштити људских живота и спречавању повреда и других последица у саобраћају.

До следећег издања желимо вам пуно успеха у још безбеднијем окружењу. Будимо толерантни. У саобраћају учествујмо 
пажљиво. Само на тај начин ћемо заштити себе и друге и смањити ризик од страдања у саобраћају. Здрави били!

              директор

                   Стојадин Јовановић





Друмски саобраћај карактерише изузетно динамичан развој, 
што је условило низ позитивних, али и негативних последица. 
Позитивне су, пре свега, у чињеници што је друмски саобраћај 
постао значајна привредна грана. 

Искуство показује да практично није било значајнијег развоја 
појединих области, градова или насеља, без изградње 
квалитетних путева. Међутим, то је највећим делом довело до 
низа негативних појава, као што је велики број саобраћајних 
незгода са настрадалим лицима и великом материјалном 
штетом, загађење околине издувним гасовима, буком, 
итд.  С` обзиром на значај и допринос друмског саобраћаја 
за развој сваке државе и њене привреде, битан елеменат у 
остваривању таквог доприноса јесте безбедност друмског 
саобраћаја. 

На путевима Републике Србије, од јануара 1991. године до 
данас, погинуло је више од 21.000 људи, а више стотина 
хиљада је повређено. Постоји бојазан да ће ове цифре расти 
у току следећих 20 година, уколико се нешто значајније не 
предузме на превенцији саобраћајних незгода. 

Тренд страдања се може зауставити само систематским 
приступом унапређењу безбедности саобраћаја, 
прихватањем да су саобраћајне незгоде глобални проблем 
човечанства и сваке државе појединачно, на који се може 
утицати успостављањем и сталним развојем снажних и 
свеобухватних заштитних система у безбедности саобраћаја 
и интензивним радом, заснованим на науци.

У циљу успостављања система безбедности друмског 
саобраћаја у коме ће се првенствено спречавати, али и 
уклањати последице настале у оквиру функционисања овог 
вида саобраћаја, Влада Републике Србије је децембра 2009. 
године основала Агенцију за безбедност саобраћаја на 
путевима, која је практично почела са радом 01. септембра 
2010. године. 

Законом је предвиђено и формирање Тела за координацију 
Владе Републике Србије, које је задужено за успостављање 
стратешког управљања безбедношћу саобраћаја. 

Република Србија, као чланица Међународног транспортног 
форума (раније Европска конференција министара 
транспорта), усвојила је циљ о смањењу погинулих и тешко 
повређених у 2012. години у односу на 2001. годину за 50%.

Иако је број погинулих у паду, достизање 
овог циља и даље смањење погинулих и повређених није 
могуће без даљег јачања институционалних капацитета 
у безбедности саобраћаја. То је један од основних разлога 
за формирање Агенција за безбедност саобраћаја која ће 
обављати послове предвиђене домаћим и ЕУ прописима који 
се у Републици Србији до оснивања Агенције нису обављали.

Aгенција за безбедност саобраћаја је основана ради 
обављања развојних, стручних и регулаторних послова из 
области безбедности саобраћаја и то:

• СТРУЧНИ ПОСЛОВИ: 
Стручни послови су везани за безбедност саобраћаја на 
путевима у складу са захтевима развоја ефикасног и 
безбедног транспортног система;

• РАЗВОЈНИ ПОСЛОВИ: 
Агенција је формирана са циљем развоја - безбедности 
саобраћаја на путевима:
- унапређење система безбедности саобраћаја
- стручне развојне послове
- унапређење  услуга Агенције и 
- доношење мера и упутстава у складу са овлашћењима;

• РЕГУЛАТИВНИ ПОСЛОВИ: 
Регулативни послови су послови издавања, односно 
припреме предлога појединих општих аката, којим се уређују 
и прописују правни односи од ширег значаја и послови 
доношења појединачних аката.

Агенција је састављена од четири сектора: Сектор за правне, 
финансијске и опште послове, Сектор за планирање, развој и 
квалитет, Сектор за возаче и Сектор за возила 

 О НАМА

УЛОГА АГЕНЦИЈЕ

ФУНКЦИЈЕ АГЕНЦИЈЕ

 РЕГУЛАТОРНА  ПРОМОТИВНА

 ЕДУКАТИВНААДМИНИСТРАТИВНА

ПРЕВЕНТИВНА

РЕГУЛАТИВНА

СТРУЧНА

РАЗВОЈНА
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Важно је напоменути да је слабљење ефеката примене новог 
Закона уследило у септембру, тј. у десетом месецу примене 
и да је настављено у новембру, када је погоршање стања 
у односу на исти месец претходне године најизраженије. 
Слабљење ефеката је изражено повећањем броја погинулих 
лица у септембру и новембру 2010. године и (готово) 
изједначавањем броја погинулих лица у октобру и децембру  
у односу на исте месеце 2009. године. 

На почетку примене новог Закона, постигнуто је увођење 
више реда у област безбедност саобраћаја и, што је 
најважније, схватање потребе за заједничким деловањем 
више субјеката у овој области.

Преглед броја 
погинулих лица 
у саобраћајним 
незгодама 
у периоду  
од 1991. до 2010. 
године

У наредном периоду најважније карике у повезивању свих 
институција и успостављању система безбедности саобраћаја, 
представљаће Тело за координацију безбедности саобраћаја 
на путевима и Агенција за безбедност саобраћаја. По угледу 
на многе успешне европске земље, које су лидери напретка 
безбедности саобраћаја у свету (Велика Британија, Холандија, 
Данска Шведска, Аустрија, Немачка, Ирска...), Агенција има 
обавезу преузимања водеће улоге у безбедности саобраћаја 
у Србији.  

Својим ресурсима, Законом преузетим обавезама и другим 
веома важним активностима (у области рада: ауто школа, 
техничких прегледа возила, професионалних возача, 
система дигиталних тахографа, аналитичких процедура 
и методологија, превентивних активности, едукације,  
кампања...), Агенција има обавезу да оправда улогу која јој 
је поверена. 

Почетак примене новог Закона о безбедности саобраћаја 
на путевима утицао је да 2010. година буде тзв. „преломна 
година“ када је у питању безбедност саобраћаја у Републици 
Србији.  

Година за коју можемо рећи да је имала исти епитет, била 
је 2002. година. Те године су усвојене измене и допуне 
тадашњег Закона о основама безбедности саобраћаја на 
путевима којима су повећане новчане казне за саобраћајне 
прекршаје. Тада је по први пут у Републици Србији број 
погинулих лица био смањен  за више од 30% у односу на 
претходну годину. У 2010. години, сви апсолутни показатељи 
безбедности саобраћаја указују на смањење страдања на 
нашим путевима. 

Новим Законом донетим 2009. године створени су 
услови за успостављање стабилног система безбедности 
саобраћаја.  Међутим, праве ефекте новог Закона треба 
очекивати у наредним годинама, када све институције, као 
елементи јединственог система безбедности саобраћаја, у 
својим доменима деловања буду реализовале активности 
предвиђене новим Законом.      

Примена новог Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
је почела 11. децембра 2009. године. Најснажнији ефекти су 
постигнути у првих девет месеци примене Закона, који се 
огледају у смањењу броја саобраћајних незгода и смањењу 
броја погинулих и повређених лица. Важно је истаћи да су и 
поред добрих резултата од почетка примене Закона, измене 
и допуне Закона уследиле након осам месеци од почетка 
његове примене. Ово потврђује спремност предлагача и 
институција, које су у највећој мери укључене у примену 
Закона, да увиђањем недостатака и проблема у примени 
Закона, раде на његовом побољшању.  4 
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Суочени са оваквим стањем и реализацијом прве фазе 
формирања система, праве ефекте примене новог Закона 
можемо очекивати тек након нешто дужег временског 
периода (у наредне 3 до 5 година). 

За разлику од смањења броја погинулих и смањења броја 
тешко повређених лица, у 2010. години уочавамо повећање 
броја лакше повређених лица по месецима у односу на просек 
од 2002. до 2009. године. Разлози за ово повећање су пре свега 
појачане активности саобраћајне полиције на откривању 
и санкционисању прекршаја невезивања сигурносних 
појасева, али и унапређење свести возача о важности 
употребе сигурносних појасева, које је дало знатан допринос у 
смањењу тежине повреда у саобраћајним незгодама. Поред 
наведеног обнављање возног парка у последњих десет 
година показало је своје позитивне ефекте. Ови ефекти се пре 
свега односе на повећање активне и пасивне безбедности 
карактеристичне за возила новијих генерација, које у знатној 
мери утиче на смањење последица саобраћајних незгода. 
Као потврда ове констатације јесте поменуто повећање броја 
лакше повређених лица уз истовремено смањење броја 
погинулих и теже повређених лица.

Поред наведеног, успостављање стабилног система 
осигурања и реализација наплате штете због последица 
саобраћајних незгода је утицала да се знатан број учесника 
саобраћајних незгода готово увек јавља у здравствене 
установе, због констатације евентуалних повреда, за које се 
наплатом осигурања може добити одређен новчани износ, 
што претходних година није било случај. 

Да би се допринос новог Закона у погледу смањења свих 
апсолутних показатеља безбедности саобраћаја на најбољи 
начин приказао, издвојена је месечна расподела просечног 
броја погинулих лица за период од прве тзв. преломне године 
у безбедности саобраћаја у Србији, дакле од 2002. године, па 
до 2009. и броја погинулих лица по месецима у 2010. години. 
На овај начин може се увидети континуитет смањења 
страдања на нашим путевима, почевши од 2002. године коју 
карактерише прво значајно смањење броја погинулих на 
путевима у земљи. 

Детаљи који заслужују посебну пажњу су подаци за септембар 
и новембар 2010. године, када је број погинулих лица готово 
изједначен са просеком броја погинулих лица у периоду од 
2002. до 2009. године.  

Објашњење за смањење позитивних ефеката новог Закона 
може се тражити у следећем: Кампања о почетку примене 
новог Закона покренута у септембру 2009. године је имала 
посебан одјек у јавности и позитивно је утицала на свест 
и понашање свих учесника у саобраћају. Са друге стране, 
од септембра 2010. године утицај пооштравања казнене 
политике је почео да слаби, што се одразило на повећање  
недисциплине у саобраћају и повећање броја погинулих лица. 
Систем безбедности саобраћаја који је промовисан новим 
Законом је још увек у фази формирања и није заокружен 
координираним активностима свих институција које морају 
бити део тог система. Поред наведеног, искуства земаља 
из окружења указују на слабљење првих ефеката Закона 
непосредно после почетка примене.

5 
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Заступљеност погинулих лица у саобраћајним незгодама 
у зависности од категорије учесника у саобраћају у 2010. 
години се променила у следећем: учешће возача моторних 
возила и посебно возача трактора у укупном броју погинулих 
лица је смањено; учешће осталих категорија учесника у 
саобраћају (пешака, путника, бициклиста) у укупном броју 
погинулих лица је повећано.

Непрописна и неприлагођена брзина је и даље најчешћи 
узрок настанка саобраћајних незгода и најтежих последица, 
са учешћем од 34,1% од укупног броја саобраћајних незгода 
(16.279 саобраћајних незгода). Највеће процентуално 
повећање примарних узрока настанка саобраћајних незгода 
у 2010. години забележено је код оних саобраћајних незгода 
код којих је као примарни узрок настанка незгоде издвојено 
стање пута и опреме. Са друге стране највеће процентуално 
смањење примарних узрока настанка саобраћајних незгода 
у 2010. години припада смањењу незгода које су настале 
услед непрописних понашања возача због промене стране 
пута и правца кретања возила и утицаја вожње под дејством 
алкохола. Дакле, остварени позитивни ефекти примене 
новог Закона условљен је знатно мањим бројем учесника 
у саобраћају, који су као возачи под дејством алкохола 
управљали возилом.

У вези са успостављањем ефикаснијег система безбедности 
саобраћаја, постоји низ питања која се намећу: Шта очекујемо 
у наредном периоду када је у питању стање безбедности 
саобраћаја у Србији? Да ли је одржавање позитивног тренда 
смањења страдања на путевима Републике Србије реално 
могуће? Да ли су позитивни ефекти новог ЗоБС-а краткотрајни?  

С` обзиром да је нови Закон предвидео јачање и стварање 
нових институција у безбедности саобраћаја, али и дефинисање 
обавеза и одговорности постојећих институција, које су део 
система, очекује се унапређење квалитета активности, свако у 
свом делокругу рада. 

Промовисање сарадње свих институција укључених у систем 
безбедности саобраћаја је једини поуздан начин да се 
постигне одржање позитивног тренда смањења страдања на 
путевима у Србији. С` тога очекујемо сарадњу и заједнички 
рад свих одговорних институција укључених у систем 
безбедности саобраћаја 6 
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Агенција за безбедност саобраћаја обележила је прву годишњицу од оснивања и овај повод искористила да ближе упозна ширу 
јавност о надлежностима и делокругу рада.  Протекла година се поклапа са првом годином примене новог Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима те су и ефекти примене Закона били тема конференције.  Од тренутка када је Одлуком Владе Републике 
Србије 16. децембра 2009. године формирана Агенција, протекао је период припреме, уписа у регистар Привредног суда, 
обезбеђења смештајног простора, именовања Управног одбора и директора  и доношења унутрашњих аката Агенције, као 
и обезбеђења неопходних материјално-техничких услова.  Агенција је почела са радом 01. септембра 2010. године, када је 
извршен пријем првих запослених. 

На конференцији за јавност, овом приликом, говорили су министар 
за инфраструктуру Милутин Мркоњић, директор Агенције за 
безбедност саобраћаја Стојадин Јовановић и председник Управног 
одбора Агенције Милан Јанић. 

Директор Агенције за безбедност саобраћаја Стојадин Јовановић 
изнео је податке који указују да је за годину дана примене Закона, у 
односу на исти период претходне године, укупан број саобраћајних 
незгода смањен за трећину, број погинулих умањен за 150 лица,  
број повређених за 2500 лица, а знатно је смањена и материјална 
штета проузрокована саобраћајним незгодама. 

Директор је истакао да се Закон још увек не примењује у потпуности, јер је поступак доношења појединих подзаконских аката у 
току. Тек када се Закон буде примењивао у пуном обиму, са свим мерама и институтима, може се очекивати његов континуирани 
утицај на побољшање стања у овој области. 

- Свакако да не можемо бити потпуно задовољни стањем у овој области, јер се још увек на нашим путевима догађа велики број 
незгода у којима страдају возачи, пешаци и други учесници у саобраћају, рекао је директор Агенције и указао на неопходно 
укључивање свих ресурса у циљу даљег смањења броја саобраћајних незгода и људских живота. 

Директор Јовановић је нагласио да Агенција за безбедност саобраћаја треба да постане тело, које ће заједно са другим државним 
органима омогућити управљање безбедношћу саобраћаја и побољшање стања у наредном периоду. 

Обраћајући се медијима и стручној јавности министар за инфраструктуру Милутин Мркоњић оценио је да је Агенција за 
безбедност саобраћаја, на основу изнетих података, оправдала своје постојање. 

- За безбедност саобраћаја на путевима од изузетног је значаја изградња свих саобраћајница и путева у земљи, а не само 
Коридора, рекао је Мркоњић и истакао да држава уласком у реализацију многих инфраструктурних пројеката који се односе на 
развој саобраћаја потврђује јасан став када се ради о безбедности саобраћаја.

Председник Управног одбора Агенције за безбедност саобраћаја Милан Јанић рекао је да су пред Агенцијом бројни изазови.

- Агенција функционише фактички четири месеца. У том периоду 
Управни одбор Агенције је завршио све послове које је план 
предвиђао, рекао је председник Управног одбора Агенције. 

Професор Јанић је истакао да су многи послови тек на почетку, али да 
ће наредне године, када Агенција буде радила пуним капацитетом, 
преузети у потпуности све свије обавезе и надлежности. На овај 
начин ће Агенција, према његовим речима, кључно допринети да 
се безбедност саобраћаја у Србији подигне на виши ниво и да се, по 
могућству, приближимо оним државама које су на високом нивоу.

Бранимир Милетић, помоћник директора Агенције и начелник Сектора за планирање, развој и квалитет, овим поводом 
је одржао презентацију рада Агенције.  Представници медија и стручне јавности имали су прилику да се ближе упознају са 
процесом формирања, организацијом и надлежностима Агенције за безбедност саобраћаја 

17. децембар 2010.ОБЕЛЕЖЕНА ГОДИШЊИЦА АГЕНЦИЈЕ
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У првим деценијама моторизације, највећи број држава у свету се није бавио проблемом безбедности саобраћаја у оној мери у 
којој је то било неопходно. Овим проблемом највећи број земаља почео се озбиљније бавити тек у последњих 25 година, док је 
прави значај безбедности саобраћаја дат тек у последњих десетак година. Тако је почетак новог миленијума означио и почетак 
организованог деловања у овој области на глобалном нивоу.

Током 2000. године, у земљама Европске уније потписани су одређени протоколи и представљени циљеви (за период од 
десет година, до 2010.), када је безбедност саобраћаја у питању, а посебно смањење броја погинулих и повређених лица у 
саобраћајним незгодама. Иако је дефинисан заједнички циљ, свака од земаља чланица је започела свој програм унапређења 
система безбедности саобраћаја, с тим да се из године у годину анализирају постигнути резултати.

Последња година за коју су вршене упоредне анализе стања је 2009. година, те приказ дат на следећем дијаграму обухвата 
период од 2001. до 2009. године.  Подаци дати на дијаграму односе се на земље чланице Европског савета за безбедност 
саобраћаја (ETSC – European Traffic Safety Council), уз додате податке за Републику Србију.

Оно што је на први поглед јасно, јесте  да се број погинулих лица у 2009. години смањио у свим посматраним земљама у односу 
на 2001. годину, са изузетком Румуније и Малте, где се број погинулих повећао. У групи земаља које су значајно утицале на пад 
броја погинулих у саобраћајним незгодама су оне које су познате по дугогодишњој бризи о безбедности саобраћаја (Француска, 
Швајцарска), међутим, у највећем броју су то земље које су тек у последњих пар година овој проблематици посветили значајну 
пажњу, и у 2009. години овај параметар драстично поправиле (Летонија, Литванија, Португал, Естонија, Шпанија). Овај податак је 
доказ да сваким даном све већи број земаља схвата значај бриге о безбедности саобраћаја, како у Европи, тако и у свету.

Како бисмо добили ширу слику о стању безбедности саобраћаја у Републици Србији, у дати дијаграм су унети подаци о броју 
погинулих у нашој земљи за посматрани период. Како проценат умањења броја погинулих у земљама Европске уније, у просеку 
износи око 36%, уочавамо да је резултат који је постигнут у нашој земљи за протекли период на нивоу европског просека (у 
Републици Србији 36.6%). Овај резултат је последица бројних активности и мера које су спроведене у посматраном периоду, пре 
свега од стране саобраћајне полиције, али и других институција. Оно што је такође важно напоменути јесте да је крајем 2009. 
године почео да се примењује нови Закон о безбедности саобраћаја, чија примена је  дала још боље резултате. 
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За посматрање безбедности саобраћаја апсолутни показатељи су значајни, али се права слика стиче тек уколико ове бројке 
посматрамо у односу на неки други показатељ, нпр. у односу на број становника. Најчешћи показатељ који се користи за овакву 
врсту анализе је јавни ризик (број погинулих у саобраћајним незгодама на 1.000.000 становника).

На овом дијаграму уочљиво је да је ниво 
јавног ризика у нашој земљи у 2001. 
години био врло висок (174 погинула 
лица на 1.000.000 становника), и да смо, 
према овом параметру, били у групи 
најризичнијих земаља. Уочљиво је и да 
је у то време  јавни ризик био висок у 
већини посматраних земаља.

На следећи дијаграму уочљив је значајан 
напредак у погледу смањења јавног 
ризика у већини посматраних земаља, 
као и у нашој земљи. Посматрани 
показатељ (јавни ризик) је за период 
од 2001. до 2009. године у Републици 
Србији опао са 174 на 110 погинулих 
лица на 1.000.000 становника. Уколико 
бисмо посмтарали даље кретање овог 
показатеља, долазимо до податка да је 
јавни ризик у Републици Србији у 2010. 
износио 90 погинулих лица на 1.000.000 
становника, што је најнижи ниво од када 
се овај податак прати у нашој земљи.  
Међутим, и поред ових охрабрујућих 
резултата, очигледно је да је јавни ризик 
још увек велики у односу на државе 
које нам у погледу стања безбедности 
саобраћаја могу послужити као добар 
пример.

Из претходних разматрања може се закључити да су резултати који су постигнути у претходним годинама веома позитивни и да 
представљају подстрек за даље напоре у циљу побољшања стања безбедности саобраћаја, али и да још увек треба пуно радити 
како би се достигао релативно прихватљив ниво последица саобраћајних незгода 
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Одлуком о оснивању Агенције за безбедност саобраћаја, коју је донела Влада Републике Србије, Агенција је преузела целокупну 
активност хомологације возила од Института за стандардизацију Србије. Агенција је након преузимања послова хомологације 
нотификована, код Генералног секретара UN, за спровођење Споразума о прихватању једнообразних услова за хомологацију и 
узајамно признавање хомологација опреме и делова моторних возила, установљеног у Женеви 20. марта 1958. године.

Са становишта безбедности саобраћаја, возила са точковима, опрема и делови морају бити хомологовани, чиме се испуњава 
услов да њихове карактеристике задовољавају захтеве које се односе на активну безбедност (светлосни уређаји, кочни и ходни 
систем, систем управљања, пнеуматици, чврстоћа конструкције аутобуса, заштита путника при судару са бочне и предње стране, 
стабилност код превртања, заштита од подлетања под возило, АДР возила, итд.), пасивну безбедност (системи за заштиту деце, 
чврстоћа седишта, сигурносни појасеви, сигурносна стакла, заштита пешака, итд.), заштиту животне средине и уштеду енергије 
(издувне емисије, бука возила, бука од пнеуматика и потрошња горива).

Хомологација возила, опреме и делова обавља се у складу са 
међународним Споразумом о усвајању једнообразних техничких 
прописа за возила са точковима, опрему и делове који могу бити 
уграђени и/или коришћени на возилима са точковима и условима 
за узајамно признавање додељених хомологација, у складу са 
прописима Економске комисије за Европу при УН - UN/ECE (Женева, 
16. октобар 1995. године). Наша земља је ратификовала овај 
Споразум још давне 1962. године, као десета земља потписница и 
на основу тога јој је додељена ознака Е10. До данашњег дана овај 
Споразум је потписало 48 земаља. 

Овде треба истаћи да се UN/ECE Правилници, као једнообразни 
прописи,  трансферишу у национална законодавства поштујући 
постављене обичаје како код самог Споразума о хомологацији 
тако и UN/ECE Правилника, јер је то основ за реципрочно 
признавање додељених хомологација, односно несметано 
кретање хомологованих возила, опреме и делова на тржишту, 
чиме се омогућава избегавање понављања законом захтеваних 
контрола пре продаје возила. Свака земља потписница Споразума 
преко нотификоване надлежне државне институције, у овом 
случају Агенције за безбедност саобраћаја, контролише примену 
Споразума о хомологацији домаћих производа, производа из увоза 
(нових и употребљаваних). Правилници су базирани на анализама 
саобраћајних удеса као и на изузетно скупим научним и техничким 
истраживањима.

Осим напред наведеног међународног Споразума, у циљу остваривања адекватног нивоа безбедности у саобраћају, возила 
опрема и делови морају да задовоље и националне захтеве који су дефинисани кроз следећи законски оквир:
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима (“Службени гласник РС”, бр. 41/2009 и 53/2010)
- Правилник о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима (“Службени 
гласник РС”, бр. 64/2010 и 69/2010)
- Наредбе о обавезној хомологацији возила, опреме и делова и одговарајући једнообразни технички услови, према UN/ECE 
правилницима, а на основу Међународног споразума о усвајању једнообразних техничких прописа за возила са точковима, 
опрему и делове који могу бити уграђени и/или коришћени на возилима са точковима и условима за узајамно признавање 
додељених хомологација на основу тих прописа,  - као државни орган, надлежан за спровођење наведеног Споразума,  Агенција 
за безбедност саобраћаја издаје, међународно призната, Саопштења о хомологацији типа возила, опреме или делова
- Одлукa о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа (“Службени 
гласник РС”, бр. 7/2010), којом је одређено да  Агенција за безбедност саобраћаја издаје исправу о хомологацији (потврду) за 
нова возила, опрему и делове 
- Уредба о увозу моторних возила (“Службени гласник РС”, бр. 23/2010), којом је одређено да  Агенција за безбедност саобраћаја 
издаје исправу о хомологацији (потврду) за употребљавана моторна возила, тзв. ЕУРО 3 

ХОМОЛОГАЦИЈА



Ретко који појам у судској пракси и поступању учесника у саобраћају изазива толико недоумица попут појма насеља. 
Појам насеље је у саобраћајно-техничком смислу значајан с обзиром да се правила понашања у саобраћају у насељу у битним 
сегментима разликују од правила понашања у саобраћају ван насеља. Од тога да ли је прекршај односно кривично дело учињено 
на делу пута који пролази кроз насеље или ван насеља, зависи и утврђивање одговорности за прекршај, односно кривично дело 
извршено против безбедности друмског саобраћаја. 

Бројне су специфичности правила саобраћаја одређена Законом о безбедности саобраћаја на путевима. То се односи на брзину, 
првенство пролаза, начин кретања возила и пешака, правила о заустављању и паркирању, услове и начин обележавања, као и 
на извесне обавезе управљача пута.

Брзина
На путу у насељу, возач не сме возилом да се креће брзином већом од 50 km/h, односно брзином већом од брзине дозвољене 
постављеним саобраћајним знаком за цело насеље или његов део. Изузетно, на путу у насељу, чији саобраћајно-технички 
елементи то омогућавају, може се саобраћајним знаком дозволити кретање возилом брзином и до 80 km/h (види чл. 43.). 
Брзина кретања возила у зони школе у насељу је ограничена до 30 km/h, а ван насеља до 50 km/h, у времену од 7 до 21 час, осим 
ако саобраћајном знаком време забране није другачије одређено (види чл. 163. ст. 2.).  

Ограничење брзине се у саобраћајно-техничком вештачењу примењује при утврђивању могућности избегавања саобраћајне 
незгоде, односно при утврђивању пропуста учесника саобраћајне незгоде. У зависности и од односа између брзине возила, 
дозвољене, безбедне и условно безбедне брзине се утврђују и пропусти учесника саобраћајне незгоде. Погрешно утврђено 
ограничење брзине које је важило у време незгоде на месту незгоде, може утицати да закључак вештака у погледу пропуста 
учесника саобраћајне незгоде буде погрешан.

Обавезе управљача пута
Управљач пута је обавезан да саобраћајни знак који означава насеље, постави на путу у непосредној близини места где постоје 
изграђени редови, односно групе стамбених или пословних објеката, на месту где је очекивано веће присуство пешака који 
остварују потребе у том насељу.  Управљач  пута  је  обавезан да саобраћајни знак који означава престанак насеља постави на 
путу у непосредној близини места где престаје део пута на коме су испуњени услови из става 1. овог члана (види чл. 159. ст. 
1.и2.). На пролазу државног пута кроз насеље мора бити изграђен тротоар (види чл. 156. ст. 2.). 

На јавном путу ван насеља, са савременим коловозом за саобраћај у оба смера на коме постоје само две саобраћајне траке, 
те траке морају да буду одвојене одговарајућом разделном линијом на коловозу, а на државном путу првог реда обележене и 
ивичним линијама (види чл. 153. ст. 5.).

Одређивање границе насеља
Закон о безбедности саобраћаја на путевима који је почео са применом 11. децембра 2009. године дефинише насеље као 
изграђен, функционално обједињен простор, који је намењен за живот и рад становника и чије су границе обележене 
одговарајућим саобраћајним знаком.  Начин на које је насеље дефинисано указује на то да је потребно да збирно постоје сви 
наведени елементи да би се одређен простор сматрао насељем у смислу прописа о безбедности саобраћаја.
 
Простор који је сличан по околностима и условима под којима се одвија саобраћај
С обзиром да смо насеље одредили као простор на којем због специфичности одређених околности и услова морају важити и 
специфична правила, морамо разграничити случајеве кад на одређеном простору постоје истоветни или слични услови односно 
околности као у насељу, иако тај простор не испуњава формалне односно фактичке услове.  

Такав простор би нпр. био простор уз језеро на којем постоје појединачни угоститељски објекти који нису груписани, и на којем 
постоји повећано присуство пешака у одређеном периоду, али који није намењен за живот. У таквом случају не треба ићи за 
широким (и недозвољеним) тумачењем и покушајем да се такав простор подведе под насеље, већ успоставити одговарајући 
режим саобраћаја посебном саобраћајном сигнализацијом (пре свега у смислу ограничења брзине.

На путу односно делу пута кроз насеље важе специфична правила због специфичних околности и услова. Таква специфична 
правила усмерена су, пре свега, на заштиту пешака и ефикасније одвијање саобраћаја. На простору где по правилу не владају 
саобраћајне околности и услови карактеристични за насеље, нема разлога третирати као насеље у формалном смислу.
Прилагођавајући се томе, законодавац се определио да одређен простор мора да испуњава све услове предвиђене Законом, да 
би се сматрао насељем. Третирање као насеље простора који не испуњава одговарајуће формалне и фактичке околности доводи 
до лоших ефеката као што су проблеми у судским поступцима, смањење ефикасности саобраћаја и сл 

Аутор: проф. др Милан Вујанић
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Досадашња искуства у управљању безбедношћу саобраћаја 
показују да је за постизање пројектованих ефеката 
неопходно извршити детаљну анализу саобраћајних незгода. 
Управљање безбедношћу саобраћаја применом статистичких 
показатеља помаже при идентификацији опасних места или 
опасних превозника, али не може дати одговоре на питања 
зашто је неко место небезбедно или зашто је одређени 
превозник небезбедан.

У периоду од 2005. до 2009. године је на територији Републике 
Србије (без територије Косова и Метохије), у саобраћајним 
незгодама (СН) у којима су учествовала возила јавног 
масовног превоза путника, 2.024 лица задобило лакше 
повреде, 673 лица задобило тешке телесне повреде, док 
је 92 лица задобило повреде са смртним исходом. У овим 
саобраћајним незгодама је учествовало око 24.226 лица 
(види Табелу 1). 

Период од 2005. до 2009. године

Лакше телесне повреде 2.024
Тешке телесне повреде 673
Смртно страдало 92
Укупно учествовало у СН  24.226

Табела 1: Последице саобраћајних незгода

Анализом података о последицама саобраћајних незгода се 
лако може уочити да ниво безбедности саобраћаја у јавном 
масовном превозу путника на територији Републике Србије 
није задовољавајући.

Пример: Превозник који је ангажован са 150 аутобуса у јавном 
масовном превозу путника на територији града Београда, 
на месечном нивоу превезе око 1.800.000 путника. Возила 
овог превозника на месечном нивоу пређу око 1.500.000 
километара и учествују у око 100 саобраћајних незгода. 
Посматрањем броја саобраћајних незгода на милион 
пређених километара, се лако може израчунати да возила 
посматраног Превозника учествују у 67 саобраћајних незгода 
на милион пређених километара. 

Други параметар на основу кога је могуће упоређивати 
безбедност превозника би био број саобраћајних незгода 
на милион превезених путника, па би у овом случају возила 
посматраног Превозника учествовала у 56 саобраћајних 
незгода на милион превезених путника. 

Упоредном анализом броја возила којима располаже 
посматрани Превозник и броја саобраћајних незгода би се 
могло рећи да сваког месеца 67% возила, од укупног броја 
возила којима располаже посматрани Превозник, учествује у 
саобраћајним незгодама.

1Пројекат је заштићен и примењује се од стране Traffic Safety 
Group d.o.o., www.tsgserbia.com

ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ

Анализом резултата истраживања везаних за унапређење 
нивоа безбедности саобраћаја, спроведених у затвореним 
системима на територији Републике Србије у периоду од 2004. 
до 2008. године, је уочено да је затворене системе неопходно 
поделити на основне функционалне целине:
 - Саобраћајне незгоде,
 - Флота,
 - Возачи,
 - Структура система,
 - Оцена клијената. 

Резултати детаљне анализе сваке од наведених целина 
омогућавају идентификацију целина у чијем функционисању 
постоји проблем. За овакву анализу је довољно применити 
статистичке податке.

Анкетом путника је утврђено да је код 44% испитаника при 
избору Превозника најважнија безбедност саобраћаја, при 
чему је одговор подразумевао да 7 понуђених одговора 
поређају по важности.  од 91% испитаника је при избору 
превозника било важно сазнање који од превозника је у 
’’Пројекту за безбедан превоз путника’’. Овакви резултати 
одговора су дали посебне ефекте код менаџмента превозника 
у смислу посебног интересовања ка укључењу у пројекат. 
Превозници који постигну задовољавајуће резултате након 
анализе постојећег стања безбедности саобраћаја на својим 
возилима носе заштитни знак ’’Пројекта за безбедан превоз 
путника’’. 

Резултати анализе кампања (које су реализоване на 
територији Републике Србије) и њихових ефеката, као и 
планова, пројеката и стратегија усмерних ка унапређењу 
нивоа безбедности саобраћаја показују да досадашњи рад 
усмерен ка унапређењу нивоа безбедности саобраћаја  није 
довољан. 

Слика 1: Упоредни приказ стања безбедности саобраћаја

У циљу унапређења нивоа безбедности саобраћаја је 
неопходно развити и применити пројекте који са једне 
стране директно утичу на унапређење нивоа безбедности 
саобраћаја (унапређењем понашања учесника у саобраћају и 
транспортном процесу), а истовремено са друге стране утичу 
на промену свести осталог дела популације. 

Аутор: Милан Божовић, дипл. инж. 
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Изабрали смо систем на који је могуће превентивним 
мерама директно утицати на унапређење нивоа безбедности 
саобраћаја, као и квалитета и технологије организације и 
реализације послова везаних за безбедност саобраћаја.  
Са друге стране, могуће је истовремено (путем кампања) 
деловати на промену понашања дела популације који користи 
услуге система на који делујемо најширим превентивним 
мерама. 

5% 8%

17%

15%
9%

44%

2% Траса
Цена карте
Време поласка
Комфор
Време путовања
Безбедност
Изглед аутобуса

Дијаграм 1. Приказ резултата ставова корисника о значају појединих 
карактеристика услуге 

’’Пројекат за безбедан превоз путника’’ је осмишљен тако да 
анализом постојећег стања у затвореним системима (кроз 
5 поглавља и 67 критеријума) дефинише предлог мера за 
унапређење нивоа безбедности саобраћаја. Поред тога 
комуникацијом са корисницима (путем анкете путника, 
налепнице са заштитним знаком пројекта) пренесе поруку 
корисницима о значају безбедног понашања у саобраћају.

Анализа ставова корисника услуга јавног превоза путника 
је реализовано применом анкете корисника. Анкетирање 
корисника је обављено у сарадњи са предузећима која су 
учествовала у истраживању. Избор корисника је вршен по 
принципу случајног узорка. 

Према подацима из истраживања, корисници нису 
у могућности да без посебне независне оцене нивоа 
безбедности саобраћаја код Превозника сазнају који од 
превозника посебну пажњу поклања безбедности саобраћаја. 
Веома често је случај да наизглед безбедан превозник не 
поклања посебну пажњу безбедности саобраћаја. 

Заштитни знак пројекта се налази на возилима превозника 
који поклањају посебну пажњу унапређењу нивоа 
безбедности саобраћаја 13 
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Одмах по формирању и практичним почетком рада Агенције за безбедност саобраћаја (01. септембар 2010. године), почело 
са са креирањем препознатљивог визуелног идентитета Агенције, као и припрема више промотивно-едукативних акција, које 
су реализоване током новогодишњих и божићних празника. Циљ ових активности био је да се Агенција представи јавности 
као институција Владе, са свим својим надлежностима, потенцијалима, намерама и циљевима, али и да у том свом првом 
значајнијем наступу позитивно утиче на свест и понашање учесника у саобраћају. 

ЛЕТАК “БРЗИНА У НАСЕЉУ”

Једна од кључних новина новог Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима је смањење дозвољене брзине 
кретања у насељу са досадашњих 60 km/h на 50 km/h. 

Овим летком возачима је сликовито представљен 
значај и оправданост ове мере, односно приказане су 
могуће последице  кретања овим брзинама, које се 
значајно разликују.

ЛЕТАК “ПРИПРЕМА ВОЗИЛА” 

Поред свих опасних ситуација до којих у вожњи може 
доћи, у условима снега и леда кретање возилом постаје 
још компликованије. 

Штампањем овог летка, идеја нам је била да се возачима 
да савет како се треба понашати у оваквим условима, 
какве радње треба избегавати, и како припремити 
возило за услове снега и ниских температура.
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ПРЕВЕНЦИЈА

АПЕЛ ВОЗАЧИМА

Поводом  учесталих  саобраћајних  незгода  изазваних  неприлагођеном  вожњом  условима  и  стању  на   путевима,  
Агенција за безбедност саобраћаја апеловала је на све учеснике у саобраћају на већу опрезност која је 
неопходна у зимском периоду. 
Током јануара и фебруара ове године догодио се већи број саобраћајних незгода са тешким последицама у којима је више лица 
изгубило живот или су задобили тешке телесне повреде. До ових незгода дошло је услед непажње и неискуства у условима 
неповољних временских прилика и снега на коловозу. 

Имајући у виду да је на подручју целе Србије, у више наврата током зиме падао снег,  упозоравали смо учеснике у саобраћају да 
морају бити свесни свих потенцијалних опасности, да поштују саобраћајне прописе и да вожњу прилагоде условима смањене 
видљивости и клизавих коловоза. 

Обраћајући се возачима путем средстава јавног информисања, у виду саопштења за медије, указивали смо на потенцијалне 
oпасности у саобраћају и  истицали да се споријом вожњом и држањем већег одстојања између возила умањује ризик од 
непредвидивих и опасних ситуација



ТВ СПОТ “ЈЕЛКА”

Добро је познато да се у време празника сви осећају и понашају 
пуно опуштеније него иначе. 

Како би се избегле нежељене ситуације у празничном периоду, 
направили смо и емитовали промотивни спот “Јелка”, који се 
свакодневно приказивао на ТВ станицама, како на оним са 
националном фреквенцијом, тако и на најгледанијим локалним 
телевизијама.  Порука овог спота је била заправо наша жеља да 
слављеничка атмосфера и остане таква, без нежељених последица, 
тј. “... весели се тако да нико не буде тужан“.

РАДИО ЏИНГЛ “ПОНАШАЈМО СЕ КАО ЉУДИ”

Саобраћајна култура је неизоставни део учествовања у саобраћају, 
али и одлика једног друштва. 

Међу основне задатке Агенције за безбедност саобраћаја засигурно 
спада и подизање нивоа саобраћајне културе свих учесника у 
саобраћају. Овај џингл смо осмислили као први корак на том путу, 
односно важности поштовања осталих учесника у саобраћају.

Поступак креирања заштитног знака и логотипа Агенције за безбедност саобраћаја Републике 
Србије био је сложен, вишеслојан и свеобухватан. Дизајнерски тим који је радио на поставци знака 
и логотипа, као и тим запослених у самој Агенцији који је правио селекцију финалних решења и 
финално уобличавање, руководили су се са неколико кључних одредница, које су чиниле базични 
оквир за рад. 

Логотип Агенције требало је да недвосмислено и једнозначно представља национални карактер Агенције, односно, да јасно 
указује да се ради о телу чији је оснивач Република Србија, а чија се основна функција може свести у формулацију МЕНАЏМЕНТ 
БЕЗБЕДНОСТИ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ. 

Знак Агенције за безбедност саобраћаја следи распоред националних боја, од црвене, преко плаве, до беле, и с` обзиром да се 
ради о НАЦИОНАЛНОЈ агенцији први критеријум је задовољен, тј. употреба националног означава управо државну функцију. 
Основна геометријска форма, које је веома асоцијативна, и на потпуно невербалном нивоу даје веома брзу и јасну информацију 
о делатности и функцији агенције, истовремено употпуњује утисак чврстине и стабилности читавог визуелног концепта. С` друге 
стране, управо зато што се избегло да се и линијатуром (оквиром) у потпуности дефинише троугао као форма знака, стиче се 
утисак да три боје чине неку врсту динамичне форме која асоцира на кретање унапред или као мултипликовање неких таласа. 

Белина између тробојке у нашем знаку омогућава да знак „дише“ и да се три националне боје комбинују (без додиривања) 
на један симболички начин, а не доследно и дословно. Форма знака има двоструку „читљивост“ - знак јасно и недвосмислено 
асоцира на троугао, који је један од често коришћених форми саобраћајних знакова, чиме директно и експлицитно упућује на 
функцију Агенције и тробојка указује на државну функцију, а тробојка, тј. употреба националног колорита упућује на државну 
функцију.  

Читав визуелни израз је употпуњен и модернизован фрагментацијом основне геометријске фигуре троугла необичне форме 
и закривљености, чиме је кључни визуелни репрезент идентитета Агенције избегао замки да буде сувише конвенционалан и 
старомодан. 

У било ком знаку можемо наћи безброј личних и субјективних тумачења и асоцијација. Међутим, када је комуникација у питању, 
знак јесте елеменат и носилац , носилац визуелне идентификације који симболички исказује поруку о носиоцу, у нашем случају: 
БЕЗБЕДНОСТ ЈЕ ОБАВЕЗА, што јесте битан елеменат нашег корпоративног слогана. Сматрамо да је управо то и постигнуто овим  
решењем заштитног знака Агенције 

ЛОГОТИП АГЕНЦИЈЕ
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За послове које обављамо, неопходна је сарадња са свим међународним институцијама из области безбедности саобраћаја, 
регионалним, европским и светским. У склопу ових активности у 2010. години, узели смо учешће на више семинара и 
конференција у земљи и иностранству.

Конференција о повећању безбедности саобраћаја у земљама које су под окриљем Црноморске економске 
организације, Грчка,  Јањина

У периоду од 18. до 19. новембра 2010. године, у Грчкој је одржана Конференција о повећању безбедности саобраћаја у земљама 
које су под окриљем Црноморске економске организације под називом “Унапређење безбедности саобраћаја”. У име Агенције 
за безбедност саобраћаја на конференцији је учествовао начелник Одељења плана и стручно-оперативних послова Сектора 
за возаче др Јовица Васиљевић. Српску делегацију, поред представника Агенције за безбедност саобраћаја, чинили су и 
представници Управе саобраћајне полиције МУП-а Републике Србије. 

Циљ учешћа на овој конференцији био је унапређење и размена 
искустава између земаља које припадају Црноморском региону 
и примена најбољих искустава на пољу побољшања безбедности 
саобраћаја на путевима у складу са прописима и стандардима УН и 
стандардима у Европској унији. 

Конференцију су водили заменик министра за инфраструктуру Грчке 
Спирос Вугијас, генерални секретар Економске комисије Уједињених 
нација за Европу Андреј Васиљев и амбасадор BSEC-a (Организације за 
економску сарадњу Црноморског региона) Леонидас Христантопулус.   
Поред српске делегације, конференцији су присуствовале и делегације 
из Грчке, Јерменије, Бугарске, Албаније, Молдавије, Румуније, Русије, 
Турске и Украјине, као и поједини експерти са простора Европске 
уније.  У склопу ове посете представљен je рад Агенције за безбедност 
саобраћаја Републике Србије а учесници конференције су позвани на 
сарадњу са Агенцијом 

ГЛАВНЕ ТЕМЕ НА КОНФЕРЕНЦИЈИ СУ БИЛЕ:
СТАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У ЦРНОМОРСКОМ РЕГИОНУ, 
ЦИЉЕВИ У ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА ЗА ПЕРИОД ОД 
2011. ГОДИНЕ ДО 2020. ГОДИНЕ, МРЕЖЕ И ИЗГРАДЊА БЕЗБЕДНИХ 
ПУТЕВА И БЕЗБЕДОСНИ СТАНДАРДИ ЕКОНОМСКЕ КОМИСИЈЕ 
УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА ЗА ЕВРОПУ.

Конференција Светске организације за превенцију у друмском саобраћају, Букурешт

У Румунији је у периоду од 20. до 23. октобра 2010. године, на 51. годишњој Конференцији 
Светске организације за превенцију у друмском саобраћају PRI (La Prévention Routière In-
ternationale) учествовала делегација Агенције за безбедност саобраћаја, коју су чинили 
директор Стојадин Јовановић и Жељка Ђукић, ПР менаџер Агенције.

Делегација је учествовала у редовном раду Конференције и у раду Извршног комитета 
организације, с обзиром да је директор Агенције Стојадин Јовановић члан Извршног 
комитета и председавајући Регионалне групе PRI за Средњу и Источну Европу. 

У оквиру Конференције одржан је и Форум о безбедности саобраћаја, на ком су бројне 
делегације  земаља учесница Форума излагале радове на тему унапређења стања 
безбедности саобраћаја 

photo: https://picasaweb.google.com/UneceTrans/Conference_BSEC_Ioannina
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IX Стручни семинар "Унапређење полицијских послова безбедности саобраћаја", Врњачка Бања

У периоду од 10. до 12. децембра 2010. године на семинару који 
у Врњачкој Бањи организује Управа саобраћајне полиције МУП-а 
Републике Србије у сарадњи са фондацијом Ханс Зајдел (Hans Sei-
del), у име Агенције учествовали су директор Стојадин Јовановић, 
начелник Сектора за планирање, развој и квалитет Бранимир 
Милетић и стручни сарадник Ђорђе Врањеш.

Поред   учествовања  у раду семинара, у виду писања стручних 
радова и сталне комуникације са иностраним колегама, 
искоришћена је прилика и да Агенција за безбедност саобраћаја 
представи делокруг свог рада и надлежности. 

Сарадња са IRU  Академијом 

У оквиру међународне сарадње, Агенција за безбедност саобраћаја je у 2010. години успоставила контакт са Академијом 
Међународне уније за друмски превоз из Женеве, (IRU – International Road Transport Union Academy). 

Ова Академија је тело Уједињених нација које се бави пословима из области друмског транспорта. Сарадња је остварена преко 
директора Академије, господина Патрика Филипа (Patrick Philipp), писмом које је он упутио Агенцији.

У писму господина Патрика, упућеног Агенцији за безбедност саобраћаја стоји да IRU Академија представља оруђе за обуку 
Међународне уније за друмски превоз (IRU), функционише као глобално тело које ради са својим партнерима и великим бројем 
експерата како би пружили професионални капацитет за обуку у друмском превозу градећи оквир у корист друмске саобраћајне 
индустрије и друштва у целини. IRU Aкадемија нуди портфељ програма за обуку за професионалце у друмском превозу преко 
своје глобалне мреже Акредитованих института за обуку  (ATI-ja), гарантујући највиши ниво стандарда обуке. 

IRU Академија је успоставила чврсто партнерство са институтима за обуку 
и другим телима широм света и сарађује са Rico Training Centrom и SCC-
ATT (Привредна комора Србије – Центар за обуку Удружења за саобраћај и 
телекомуникације).

IRU Академија је препознала заједничке циљеве који ће бити основ 
за успостављање заједничке сарадње на принципу јавно-приватног 
партнерства, како би професионални развој представљао истински успех. 
Дат је предлог да се у блиској будућности разговара о кључним аспектима 
професионалног развоја у друмском саобраћају и да предмет разговора 
буду теме које директно утичу на безбедност саобраћаја. 

IRU Академија је у 2010. години организовала регионалну конференцију у Загребу, која је била базирана на презентацијама и 
дебатама о CPC возачима и СРС инструкторима (менаџерима). Очекивања су да се у 2011. години слични догађаји организују 
у Републици Србији са актуелним темама које су у директној вези са безбедношћу друмског саобраћаја, као што је ˝Безбедан 
утовар и обезбеђење терета˝ 

МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА О БЕЗБЕДНОСТИ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА Београд 27-29. април 2011. године

Министарство инфраструктуре, Министарство унутрашњих послова и Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије у 
сарадњи са Организацијом за транспорт УН (UNECE) организује Међународну конференцију посвећену повећању безбедности 
друмског саобраћаја.       
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Закон о безбедности саобраћаја на путевима донео је бројне новине у области регулисања проблематике безбедности 
саобраћаја на путевима, укључујући и доношење бројних подзаконских аката (правилника и уредби) у овој области. Имајући 
у виду да је израда правилника који ближе уређују ову област у надлежности Агенције, истичемо суштину садржине и 
тренутни статус у доношењу ових правилника. У наредном тексту даћемо називе правилника и уредби чије је доношење у 
надлежности Агенције, уз краћи осврт на сваки од њих.

1. Правилник о условима и начину стицања почетне квалификације професионалног возача, стицању и 
обнављању лиценци за професионалног возача (CPC)

Професионални  возачи су најчешћи учесници у саобраћају на путевима. Њихова улога у безбедности саобраћаја произилази 
из њиховог занимања и често има корективну улогу на остале учеснике. Овим правилником се даје на значају њиховој 
професији, едукацији и перманентном унапређењу њихових знања и вештина, као и квалитетној селекцији.

Агенција је предлог текста Правилника предала Привредној комори Србије на мишљење, као и страном експерту из Париза 
преко Министарства за инфраструктуру. Након добијених коментара и мишљења, кориговани текст правилника ће бити 
послат на доношење надлежном министарству. Правилник доноси министар за инфраструктуру на предлог Агенције.

2. Правилник о условима које мора да испуњава правно лице да би вршило обуку за професионалне возаче 
(CPC) и испит провере знања

Правилан одабир правних лица која ће вршити обуку професионалних возача је од круцијалног 
значаја за квалитетно унапређење њихових знања и вештина. Стручни кадар, квалитетан наставни 
план, поседовање одговарајућих материјално – техничких услова ће бити предуслови за ангажовање 
и гарант добро обављеној обуци.

У изради предлога текста Правилника консултована је Привредна комора Србије. Поред тога, 
консултације у вези израде Правилника су обављене и са експертима Европске уније. Правилник 
доноси министар за инфраструктуру на предлог Агенције уз прибављено мишљење струковних 
удружења превозника. 

3. Правилник о унапређењу знања из безбедности саобраћаја за возаче којима је одузета 
возачка дозвола

Једна од најзначајнијих новина које је донео нови Законом о безбедности саобраћаја на путевима је увођење казнених 
поена које ће возачима, који у значајнијој мери не поштују правила саобраћаја, изрицати судије за прекршаје.  
Возач који сакупи 18 казнених поена, као и возач који проузрокује саобраћајну незгоду за смртном последицом 
или две саобраћајне незгоде са телесним повредама других лица сматраће се несавесним, на основу чега ће му од 
стране полиције бити одузета возачка дозвола. Возач може поново добити дозволу тек након одговарајуће обуке 
и својеврсног вида ресоцијализације, тако што ће доказати да је способан да поново безбедно управља возилом.

Агенција је коначан текст предлога Правилника са образложењем доставила на сагласност Министарству унутрашњих 
послова и Министарству за инфраструктуру. Правилник доноси Агенција уз сагласност Министарства за инфраструктуру и 
Министарства унутрашњих послова.

4. Правилник о условима, начину стицања и обнављања дозволе (лиценце) за предаваче теоријске обуке 
кандидата за возаче

Новим Законом о безбедности саобраћаја на путевима, теоријском делу обуке кандидата за возача дата је посебна важност. 
Да би таква обука дала очекиване резултате који ће кандидатима након оспособљавања гарантовати стицање потребних 
знања и вештина за самостално и безбедно управљање возилом у саобраћају, потребно је квалитетно одабрати и обучити 
одговарајући наставни кадар, тј. предаваче теоријске обуке који ће се бавити преношењем знања на кандидате, из чега 
произилази потреба одабира искусних и високообразованих професионалаца са јасним, како стручним, тако и моралним 
квалитетима. 
 
Агенција је коначан текст Предлога правилника са образложењем проследила Министарству за инфраструктуру на усвајање. 
Коментаре и сугестије су дали представници Заједнице аутошкола Србије и Факултета техничких наука у Новом Саду. 
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5.Правилник о условима, начину стицања и обнављања дозволе (лиценце) за инструкторе вожње

Инструктори вожње у систему обуке возача представљају узор како кандидатима за возаче, тако 
и осталим учесницима у саобраћају. Динамичне промене у саобраћајном систему у смислу измене 
прописа, технологије израде и коришћења возила и инфраструктуре, наметнули су потребу 
подизања и перманентног унапређивања знања инструктора вожње, при чему стручни, 
професионални и морални аспект добијају на значају. 

Припремљен је предлог текста Правилника. Правилник доноси министар за инфраструктуру на 
предлог Агенције.

6. Правилник о условима, начину стицања и обнављања дозволе (лиценце) за испитиваче

Из редова лиценцираних инструктора вожње, даљом квалитативном селекцијом, бираће се испитивачи за теоријски и 
практични део испита. Уједначавање критеријума за полагање, изједначавање и стално унапређивање најбоље праксе 
постићи ће се правилним избором високообразованих, моралних и професионалних стручњака који ће се бавити овом 
делатношћу. Предвиђен је широк, мултидисциплинаран, спектар обуке и знања кроз које ће перманентно пролазити 
испитивачи.

Припремљен је предлог текста Правилника. Правилник доноси министар за инфраструктуру на предлог Агенције.

7. Правилник о условима које мора да испуњава насељено место у коме се обавља полагање практичног дела 
возачког испита

Прописани су минимални критеријуми које насељено место мора испунити да би се, превасходно обука, а затим и полагање 
практичног дела испита могли обављати. Насељена места морају обезбедити услове у којима ће испитна комисија бити у 
могућности да, на поуздан начин, са сигурношћу и недвосмислено утврди да ли је кандидат за возача током обуке стекао 
потребна знања и вештине за безбедно учешће возилом у саобраћају.

Агенција је припремила предлог текста Правилника, који је достављен Министарству унутрашњих послова. Правилник 
доноси министар за унутрашње послове на предлог Агенције. 

8. Правилник о обуци, начину спровођења испита и начину вођења 
евиденција за возача трамваја

Правилником се на јасан и свеобухватан начин регулише обука и начин стицања 
дозволе за возача трамваја, јер досадашњим прописима ова материја није била 
јасно одређена, као ни надлежности у овој области.

Припремљена је радна верзија предлога текста Правилника. Правилник доноси 
министар за унутрашње послове на предлог Агенције.

9.  Правилник о обуци, начину спровођења испита и начину вођења 
евиденција за возача туристичког воза

Туристички воз је новина у нашем законодавству. Непостојање норми у овој области 
условило је неопходност систематизовања начина оспособљавања и стицања 
потребних знања којима треба да располаже возач туристичког воза.

Припремљена је радна верзија предлога текста Правилника. Правилник доноси министар унутрашњих послова на предлог 
Агенције.
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10. Правилник о испитивању возила

Овим правилником уређује се поступак и начин испитивања, односно контролисања возила. Прецизно дефинисање ових 
процедура је веома битно са аспекта безбедности возила као једног од основних чинилаца саобраћаја.

Предлог текста Правилника о испитивању возила је припремљен и послат на 
разматрање стручним организацијама: Машински факултет Универзитета у 
Београду – Лабораторија ЦИАХ, Институт за нуклеарне науке „Винча“- Центар за 
моторе и возила, Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду - Институт 
за механизацију и конструкционо машинство, Машински факултет Универзитета 
у Нишу, Машински факултет Универзитета у Крагујевцу - Центар за безбедност 
саобраћаја, Машински факултет Универзитета у Крагујевцу - Центар за техничку 
исправност возила, Ауто мото савез Србије - Центар за моторна возила. Поред тога 
урађено је и Упутство о испитивању моторних и прикључних возила, које ће бити 
саставни део наведеног Правилника.

11. Правилник о обуци и лиценци контролора техничког прегледа

Како је техничка исправност возила, односно правилно утврђивање исправности 
један од кључних фактора безбедности саобраћаја, јасно дефинисање обуке и 
унапређења знања контролора техничких прегледа је од суштинског значаја.

Агенција је припремила предлог текста Правилника и доставила га на мишљење 
стручном консултанту са Машинског факултета Универзитета у Београду. Након 
добијања мишљења и примедби нацрт ће бити достављен на мишљење 
удружењима техничких прегледа, Министарству за инфраструктуру и Министарству 
унутрашњих послова.

12. Правилник о радионицама за тахографе

Исправност тахографских уређаја за сва комерцијална возила даје нам увид у прописно или непрописно управљање возилом од 
стране возача. Прописивањем услова и процеса рада у радионицама за тахографе осигуравамо исправност начина одржавања 
тахографа.

Припремљен је предлог текста Правилника и достављен на разматрање Министарству за инфраструктуру, Ауто мото савезу 
Србије – Центру за моторна возила и VDO Continental Srbija.

13. Правилник о лиценцама техничара у радионицама за тахографе

У склопу прописа о радионицама за тахографе, било је неопходно дефинисати и начин обуке и унапређења знања техничара који 
у њима раде. На тај начин се постиже правилан рад. 

Агенција је припремила предлог текста Правилника и доставила на разматрање Министарству инфраструктуре, Ауто мото савезу 
Србије – Центру за моторна возила и VDO Continental Srbija 

Поред наведених правилника, Агенција је у обавези да припреми текст Уредбе која се односи на хомологацију возила, опреме и 
делова, као и текст закона који се односи на ратификацију Споразума о хомологацији, чије је припрема у току 
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ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ 

Основни циљеви у првој години рада Агенције за безбедност саобраћаја, били су везани 
за окупљање тима људи и обезбеђивање основних техничких средстава неопходних за 
функционисање. И поред ових обавеза  успели смо да спроведемо неколико тематских 
промотивних акција, учествујемо у раду семинара и покренемо израду подзаконских аката.

Општи циљ Агенције у 2011. години јесте потпуно успостављање Агенције за безбедност 
саобраћаја и свих њених функција, како би се заједно са другим надлежним државним 
органима  и другим чиниоцима који могу утицати на безбедност саобраћаја, створио систем 
који може успешно управљати безбедношћу саобраћаја и утицати на успостављање свих мера 
и института предвиђених Законом о безбедности саобраћаја, којима се у дужем временском 
периоду може утицати на смањење саобраћајних незгода и њихових жртава и доприносити 
побољшању стања у овој области.  

У погледу појединачних циљева помоћу којих ћемо тежити остварењу дефинисаног основног 
(општег) циља, планирамо да:

- развијемо интегралну базу података од значаја за безбедност саобраћаја и базу података о 
техничким карактеристикама моторних и прикључних возила, који су од значаја за примену 
прописа о безбедности саобраћаја на путевима;

- успоставимо сарадњу са другим институцијама и организацијама у систему безбедности 
саобраћаја;

- завршимо предлоге свих правилника чија је израда у надлежности Агенције и отпочнемо са 
њиховом применом у пракси; 

- извршимо нотификацију Агенције за безбедност саобраћаја у УН у вези Споразума из 
1958. године и ратификација Споразума и ревизију постојећих наредби о хомологацији 
возила, опреме и делова и доношење нових наредби, као и да изградимо предлог Уредбе о 
хомологацији возила, опреме и делова и припреме за реализацију исте;

- наставимо послове на изради Националне стратегије о безбедности саобраћаја на путевима;

- израдимо сва потребна документа за Тело за координациу 

- организујемо и реализујемо кампање и теренске акције у циљу повећања саобраћајне 
културе и безбеднијег понашања учесника у саобраћају;

- организујемо стручне семинаре за унапређење знања у складу са Законом и подзаконским 
актима 
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