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1. Увод 

Агенција за безбедност саобраћаја у обавези је да, у складу са чланом 9. став 2. 

тачка 1. Закона о безбедности саобраћаја на путевима1, анализира, прати и 

унапређује систем безбедности саобраћаја (успоставља, развија и унапређује 

јединствену базу података од значаја за безбедност саобраћаја). Прву јавно 

доступну базу података под називом Интегрисана база података о обележјима 

безбедности саобраћаја у форми WEB GIS софтверске апликације, која је доступна 

свима под једнаким условима и којој се може приступити са званичног сајта 

Агенције за безбедност саобраћаја, Агенција је успоставила 2016. године и од тада 

константно ради на њеном унапређењу. У бази података, Агенција за безбедност 

саобраћаја обједињује податке о различитим обележјима значајним за 

безбедност саобраћаја, које су државни органи и други субјекти у обавези да 

достављају Агенцији, а Агенција их чини јавно доступним, осим оних чије је 

објављивање Законом забрањено. 

Развојем система безбедности саобраћаја и проширењем обавеза локалних 

самоуправа и других корисника апликације, указала се потреба за унапређењем 

постојеће апликације и додавање нових функционалности и алата које значајно 

олакшавају процес манипулације подацима. У новој верзији апликације 

омогућено је, између осталог, и филтрирање података о саобраћајним незгодама 

и последицама саобраћајних незгода путем већег броја доступних атрибута. Циљ 

Агенције је да апликацију прилагоди ширем броју корисника и да редизајном 

апликације, који ће бити више кориснички орјентисан (енгл. user-friendly), 

омогући лакшу манипулацију подацима и олакша коришћење расположивих 

сетова података у оквиру апликације. 

Нови концепт апликације је да се различитим групама података приступа путем 

различитих модула. Путем посебног модула може се приступити свим развијеним 

локалним базама података о обележјима безбедности саобраћаја. Показатељи 

стања безбедности саобраћаја на локалном нивоу су кроз Апликацију учињени 

доступним, уз могућност креирања сопствених излазних резултата и графичку 

визуелизацију података. На основу доступних података, доносиоци одлука на 

различитим нивоима управљања безбедношћу саобраћаја могу да препознају 

проблеме, дефинишу контрамере и циљеве које треба достићи.  

 
1 Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“ број 41/2009, 53/2010, 

101/2011, 32/2013 – одлука УС, 55/2014, 96/2015 – др. закон, 9/2016 – одлука УС, 24/2018, 
41/2018, 41/2018 – др. закон, 87/2018, 23/2019 и 128/2020 – др. закон), 
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2. Садржај Интегрисане базе података о обележјима 

безбедности саобраћаја 

Унапређена верзија Интегрисане база података о обележјима безбедности 

саобраћаја у форми WEB GIS апликације представља алат који омогућава да се, 

на основу задатих параметара, односно предефинисане претраге, добију жељене 

информације или резултати, који служе за сагледавање и разумевање постојећег 

стања безбедности саобраћаја на датој територији, као и за идентификацију 

одређених проблема и њихову даљу анализу, и на крају, за предлог конкретних 

мера за њихово решавање. Без поузданих, квалитетних и одрживих база података 

о обележјима безбедности саобраћаја, не може бити ни успешног управљања 

безбедношћу саобраћаја. У циљу праћења стања у свим деловима система 

безбедности саобраћаја и вршења упоредних анализа, Интегрисана база 

података обухвата податке из различитих извора.  

Подаци који су доступни у Интегрисаној бази података обухватају следеће:  

1) Подаци које доставља Министарство унутрашњих послова – Управа 

саобраћајне полиције:  

• Подаци о саобраћајним незгодама, лицима и возилима која су 

учествовала у саобраћајним незгодама (почев од 1997. године), 

2) Подаци које доставља Агенција за безбедност саобраћаја:  

• Подаци о индикаторима безбедности саобраћаја,  

• Подаци о ризицима страдања учесника у саобраћају,  

• Подаци о ставовима учесника у саобраћају, 

3) Подаци које доставља Јавно предузеће „Путеви Србије“:  

• Референтни систем државних путева – деонице,  

• Подаци о мапирању ризика – индивидуални и колективни ризик, према 

EuroRAP и CMV методологији класирања.  

Апликација се заснива на геопросторној бази података и пратећим анализама и 

извештајима који омогућавају интегрисање и интеракцију неколико скупова 

података, на једном месту. То су, пре свега, подаци о саобраћајним незгодама и 

њиховим последицама, подаци о путевима и њиховим карактеристикама, затим 

индикатори понашања учесника у саобраћају, идентификовани ризици у 

саобраћају, итд. Истородни подаци су груписани у по модулима, који су детаљно 

описани у наставку.   
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3. Структура Интегрисане базе података о обележјима 

безбедности саобраћаја 

У оквиру унапређене верзије Интегрисане базе података о обележјима 

безбедности саобраћаја, подаци су систематизовани групе, којима се може 

приступити путем почетног приказа апликације (Слика 1). Прозори којима је 

могуће приступити су: 

• Саобраћајне незгоде, 

• Локалне базе података, 

• Индикатори, 

• Путеви и безбедносне карактеристике путева, 

• Анализа ризика, и  

• Аликација за генерисање извештаја. 

Селекцију између прва три наведена модула, корисници бирају путем стрелица 

означених на следећој слици црвеном бојом, а затим кликом на слику приступају 

жељеном модулу. Приступ преосталим модулима омогућен је кликом на називе 

модула, који су на следећој слици обележени црвеним квадратом (Слика 1.) 

 

Слика 1 - Почетна страна Интегрисане базе података о обележјима безбедности 

саобраћаја 
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Почетни приказ сваког од модула састоји се од главног менија са алатима који се 

налази са леве стране, мапе и основне траке са алатима која се налази са десне 

стране.  

 

Слика 2 Елементи почетне стране модула 

Главни мени са алатима чине следећи алати:  

 Садржај мапе (сви сервиси и слојеви који се налазе на мапи),  

 Предефинисана претрага (слој за претрагу), 

 Алат за штампу, 

 Остали алати (лоцирај се на XY, пресек, просторна селекција, цртање, 

мерења, обележивачи, подлога,  статус и сл.).  

Код модула са саобраћајне незгоде и њихове последице, у главном менију постоји 

посебан алат који се користи за атрибутивну анализу (основну и детаљну) 

учесника (лица) саобраћајних незгода и самих саобраћајних незгода и њихових 

последица. Такође, и у модулу Индикатори безбедности саобраћаја постоји 

посебан модул који омогућава претраживање, односно вршење анализе 

индикатора. У свим модулима, у главном менију постоји опција за брзи снимак 

мапе.    

 Садржај мапе – Овај прозор подељен је на две картице: Слојеви и Легенда. 

У зависности од модула, у слојевима се налазе подаци према којима се 

врши претрага, а могу се бирати означавањем предвиђеног поља. Легенда 

служи за информацију корисника о значењу геообјеката приказаних на 

мапи.  

Мапа 

Основна 

алатна трака  

Главни мени са 

алатима  
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Слика 3 - Садржај мапе: Слојеви и Легенда 

У оквиру Садржаја мапе, у менију у заглављу алата, налазе се опције за додавање 

Приказа и Сервиса, као и опције за манипулацију сервисима – Искључи све 

слојеве, Прошири све сервисе и Скупи све сервисе. Избор ових опција омогућен 

је кликом на иконицу  (контекстни мени). Слојеви за претрагу морају бити 

предефинисани.  

 

Слика 4 - Приказ алата у контекстном менију у Садржају мапе  
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Слика 5 – Пример прозора са активираном опцијом Додај нови сервис 

 

Поред назива сервиса налази се иконица помоћу које се отвара контекстни мени 

са опцијама које омогућавају рад на нивоу сервиса. То су опције за померање 

сервиса (навише и наниже) и мењање, односно повећање и смањење 

транспарентности (+/-).  

 

 

Слика 6 - Контекстни мени за рад на нивоу сервиса  
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Поред назива слојева података приказаних у садржају мапе (нпр. Саобраћајне 

незгоде, Референтни систем државних путева – деоница (2016), итд.), такође се 

налази иконица за контекстни мени у оквиру које се налазе опције: Креирај 

лабеле, Филтер, Отвори атрибутивну табелу, Постави мапу на обухват слоја и 

Постави мапу на видљиву размеру слоја.  

 

 

Слика 7 - Контекстни мени за рад на нивоу слојева  

 Предефинисана претрага – алат за проналажење објеката на мапи, према 

критеријумима које корисник задаје у овом прозору, кликом на иконицу 

алата.  

 

Слика 8 - Приказ прозора са предефинисаном претрагом, односно слојем за претрагу 
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 Припрема за штампу – овај алат служи за штампање добијених података 

(у .jpg и .pdf формату), односно извоз графичког приказа резултата,  

одабиром жељених параметара (наслов, легенда, резолуција, итд.).    

 

Слика 9 - Приказ прозора са припремом за штампу 

На крају главног менија са алатима, налази се прозор Остали алати, у коме се 

налазе следећи алати:  

- Пресек (омогућава интерсекцију, односно пресек, између геообјеката 

истих или различитих слојева), 

- Просторна селекција (омогућава селекцију геообјеката изабраног слоја 

тако што корисник уписује параметре за добијање података, односно 

облике које је дефинисао),  

- Цртање (омогућава кориснику да на мапу унесе текст или неки од 

предефинисаних графичких елемената (тачка, линија, полигон), са циљем 

да корисник означи на карти одређене елементе од посебног значаја),  

- Мерења (корисник врши мерење дужине, површине, итд. помоћу алата 

датих у горњем делу прозора; структура прозора се мења у складу са 

одабраним алатом и задатком који треба извршити),  

- Обележивачи (покреће се кликом на дугме које се налази у менију Остали 

алати или на левој страни екрана; покретањем овог алата отвара се 

прозор за креирање обележивача),  

- Подлоге (подлога је статичка, позадинска карта, која може бити у облику 

уличне мреже, сателитског или ортофото снимка, топографске карте, итд.), 

- Статус (омогућава увид у укупан број објеката по сваком слоју),  
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- Лоцирање на XY (у неким од модула) (омогућава лоцирање на основу 

задатих координата и активира се кликом на дату иконицу).  

 
Слика 10 - Приказ прозора са осталим алатима 

Кликом на сваки од ових алата, отварају се нови прозори са даљим опцијама за 

избор одговарајућег приказа. Ознака/иконица сваког отвореног алата пребацује 

се у главни мени и остаје активна све док се не одабере други алат.  

 
 

 

 

 

  
 

Слика 11 - Пример приказа: Статус / Одабир подлоге, са иконицом за подлогу у 

главном менију  
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Мапа  

Мапа служи за геопросторни приказ одабраних података. У доњем десном углу 

налази се иконица која се отвара када се кликне на њу и која се користи за рад са 

мапом, односно за приказ података о тренутним координатама (географска 

дужина и ширина), избор размере и прегледне карте. Ова алатна трака затвара се 

кликом на означену иконицу у доњем десном углу.   

 
Слика 12 -Пример приказа геопросторних података на мапи   

Почетни прозор такође садржи и Основну алатну траку која садржи следеће 

функције:   

- Увећај – увећање приказа – левим тастером миша кликне се на мапу, 

задржи притиснути леви тастер миша и развуче правоугаоник, у оквиру 

кога се даје увећани приказ карте;  

- Умањи – умањење приказа – левим тастером миша кликне се на мапу, 

задржи притиснути леви тастер миша и развуче правоугаоник, у оквиру 

кога се даје умањени приказ карте (што мањи правоугаони, то се приказ 

карте више умањује); 

- Помери карту – померање мапе – левим тастером миша кликне се на 

мапу, задржи притиснути леви тастер миша, повуче карта, па онда тек пусти 

тастер. На тој локацији се сада налази приказ карте.  

- Лоцирај ме – приказ локације на којој се корисник тренутно налази, 

кликом на алат, након извршеног подешавања у претраживачу;  

- Почетни приказ – почетни приказ целе мапе; 

- Претходни приказ – повратак на претходни приказ, ако постоји; 

- Наредни приказ – одлазак на наредни приказ, ако постоји; 

- Обриши селекцију – уклањање селектованих целина и графика.  



УПУТСТВО ЗА КОРИШЋЕЊЕ ИНТЕГРИСАНЕ БАЗА ПОДАТАКА О ОБЕЛЕЖЈИМА БЕЗБЕДНОСТИ 

САОБРАЋАЈА 

16 

 

 

 

Слика 13 -Приказ основне алатне траке 

 

Поред наведених алата, на почетној страни, у 

заглављу са десне стране, налази се алат за 

брзу претрагу који омогућава претрагу 

локација по адресама. Довољно је унети назив 

у поље за претрагу, након чега се, кликом на 

иконицу, врши претрага локације и лоцирање 

на мапи. Претрага се врши за све врсте 

појмова, укључујући и претрагу геообјеката 

који се налазе у слојевима апликације (уколико 

је извршено такво подешавање на нивоу 

конфигурације). Такође, у крајњем углу 

заглавља на десној страни, постоји алат за 

претрагу помоћу кога се могу добити информације, као што су: 
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1) Подршка (могућност слања електронске поште и корисничко упутство), 

2) О апликацији (услови коришћења, опис апликације, итд.) 

3) Подешавања (језик – српски (ћирилица и латиница) и енглески, боја 

селекције (боја селектованог објекта и боја спољне линије селектованог 

објекта) и радни слојеви (видљиви слојеви, сви слојеви и слојеви означени 

у садржају мапе)). 

 

 

 
Слика 14 - Пример подешавања жељених параметара 

У наставку је дат преглед модула и њиховог садржаја и начин на који се врши 

претрага, преглед и анализа тих садржаја, употребом описаних алата.  
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4. Модул Саобраћајне незгоде и последице саобраћајних 

незгода 

Анализом података о саобраћајним незгодама и учесницима у саобраћајним 

незгодама могу се добити одговори на важна питања о стању безбедности 

саобраћаја, и то: ко страда у саобраћајним незгодама, када се догађају 

саобраћајне незгоде и шта је утицало на њихов настанак, које врсте саобраћајних 

незгода се догађају и на којим местима оне настају, итд.  У Интегрисаној бази 

података о обележјима безбедности саобраћаја налазе се подаци који дају 

одговоре на претходна питања, а односе се на обележја безбедности саобраћаја 

доступна почев од 1997. године (подаци који се односе на саобраћајне незгоде), 

односно почев од године која је наведена у загради поред датог параметра, 

закључно са текућом годином.     

Апликацијом је омогућено вршење анализе, односно филтрирање података на 

основу више укључених филтера истовремено, чиме се остварује могућност 

укрштања разнородних атрибута, без да се користе додатни софтверски алати или 

да је неопходно посебно познавање неког од алата за обраду података.   

Врло је важно истаћи да је структура података о саобраћајним незгодама и 

последицама саобраћајних незгода усклађена са CADaS2 препорукама 

Европске комисије! То значи да Република Србија иде у корак са најбољом 

праксом у безбедности саобраћаја која се примењује у европским и другим 

земљама, које остварују најбоље резултате у безбедности саобраћаја.  

Када се приступи модулу Саобраћајне незгоде појављује се прозор, који поред 

већ описаних алата из главног менија (слојеви и легенда, предефинисана 

претрага, штампа и остали алати) садржи и алат за Атрибутивну анализу 

саобраћајних незгода и њихових последица.  

 
2 CADaS (Common Accident Data Set) препоруке Европске комисије и стручне радне групе за 

безбедност саобраћаја (CARE group), које се односе на дефинисање основног сета 
стандардизованих и усаглашених података на територији Европске уније, којим се обезбеђује 
знатно виши ниво квалитета и обима прикупљених података на увиђајима саобраћајних 

незгода од странe саобраћајне полиције. European Commission (2015), Common Accident Data 
Set. 
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Слика 15 - Почетни приказ модула са саобраћајним незгодама и њиховим последицама 

Атрибутивна анализа може бити основна и детаљна и може се вршити за лица 

која су учествовала у саобраћајним незгодама и незгоде које су се догодиле на 

некој територији. Овај алат омогућава корисницима брзу и једноставну претрагу, 

преглед и анализу података, уз могућност одабира параметара за претрагу.  

  

Слика 16 - Приказ прозора са основном атрибутивном анализом за лица и незгоде 
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Спровођење анализе се врши избором жељених атрибута, односно, њиховим 

означавањем (чекирањем). Корисник може одабрати један или више атрибута 

истовремено, а означава их тако што у падајућем менију који се налази поред 

назива сваког атрибута, од понуђених вредности изабере једну или више 

жељених вредност атрибута (или унесе број у одговарајуће поље).  

Када се спроводи основна анализа, кликом на дугме „ПРИКАЖИ“, упоредо се 

приказују резултати жељене претраге и у табели и на мапи. Испод дугмета 

прикажи налази се дугме „ПОНИШТИ“ којим се поништава претходна селекција 

атрибута и дугме „ДЕТАЉНА АНАЛИЗА“ којим се приступа детаљнијој анализи са 

већим бројем доступних атрибута за филтрирање података. 

Основна анализа података о лицима учесницима саобраћајних незгода, може се 

вршити према следећим параметрима:  

1) Полицијска управа (све полицијске управе у Републици Србији),  

2) Општине (све локалне самоуправе у Републици Србији),  

3) Године (почев од 1997. године),  

4) Месеци (сви месеци у години, јануар - децембар), 

5) Категорија учесника у саобраћају (издвојене ризичне категорије – 

деца, бициклисти, млади, моторизовани двоточкаши, лица старија од 65 

година и пешаци), 

6) Тежина последица (погинули, повређени и настрадали истовременим 

селектовањем ПОГ и ПОВ). 

У основној анализи није могуће вршити истовремену анализу за више категорија 

учесника у саобраћају. 

 

Слика 17 - Приказ основне анализе настрадале деце у 2021. години на територију ПУ 

за град Београд 
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Основна анализа података о лицима учесницима саобраћајних незгода, може се 

вршити према следећим параметрима:  

1) Полицијска управа (све полицијске управе у Републици Србији),  

2) Општине (све локалне самоуправе у Републици Србији),  

3) Године (почев од 1997. године),  

4) Месеци (сви месеци у години, јануар - децембар), 

5) Тип СН (омогућен избор свих типова СН), 

6) Утицајни фактори (омогућен избор свих утицајних фактора), 

7) Врста СН (СН ПОГ, СН ПОВ, и СН НАСТ истовременим селектовањем СН 

ПОГ и СН ПОВ). 

 

Слика 18 - Приказ основне анализе СН ПОГ у којима је дошло до силаска возила са 

коловоза у кривини а возач је био под дејством алкохола 

Код детаљне анализа лица учесника саобраћајних незгода анализа постоје две 

посебне опције за приказивање резултата које могу бити и истовремено 

изабране, а то су „Прикажи у табели“ и „Прикажи на мапи“. У детаљној анализи 

филтрирање података о саобраћајним незгодама може се вршити путем следећих 

атрибута:  

• полицијска управа,  

• општине,  

• година,  

• месец,  

• дан,  

• час,  

• врста СН,  

• специфично место,  

• насеље,  
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• категорија возила,  

• лица у СН са одређеним категоријама возила (могуће филтрирање само 

уколико се прво изабере вредност за категорију возила),  

• старост учесника (ручни унос броја година од – до),  

• старост возача (ручни унос броја година од – до),  

• пол (мушки, женски),  

• пут,  

• деоница пута,  

• категорија пута,  

• својство учесника, 

• маневар пешака,  

• пасивна заштита,  

• сврха путовања,  

• позиција седења,  

• врста места, 

• тип раскрснице, 

• начин регулисања раскрснице, 

• позиција СН у раскрсници, 

• стање површине коовоза, 

• особине површине коловоза, 

• осветљеност, 

• временске прилике, 

• улична расвета, 

• постојање препрека, 

• присуство дима, 

• групе типова СН, 

• тип СН, 

• групе утицајних фактора, и 

• утицајни фактори. 

Код детаљне анализе саобраћајних незгода, параметри који се могу користити 

за анализу обухватају исте параметре као и код детаљне анализе лица, осим 

података који се односе на старост возача, својство учесника у незгоди, маневар 

пешака, пасивну заштиту, сврху путовања и позицију седења, пол учесника, као и 

лица у СН са одређеним категоријама возила и последице саобраћајне незгоде.  

Напомена: Када се изабере жељена категорија возила, отвара се аутоматски и 

прозор у коме је могуће изабрати параметар који се односи на лица у 

саобраћајним незгодама са одређеним категоријама возила (посебно она 

настрадала у незгодама са тракторима, теретним возилима, итд.).  
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У загради поред назива појединих атрибута уписана је година као податак о томе 

када су дати подаци почели да се прикупљају (на пример, Тип СН – од 2016. 

године, Утицајни фактори – од 2016. године, итд.).  

Као што је већ поменуто, резултати претраге приказују се на мапи и у табели. 

Кликом на геообјекат на мапи, односно, у овом случају, на одабрани круг којим 

је приказана једна саобраћајна незгода, добијају се основне информације о 

незгоди које се приказују у картици која се том приликом отвара. Детаљније 

информације о селектованом геообјекту, односно у овом случају о саобраћајној 

незгоди, могу се добити у Инфо прозору, кликом на иконицу . Детаљнији 

подаци о саобраћајним незгодама систематизовани су у неколико картица 

(основни подаци, утицајни фактор, тип СН, место, специфично место и лица). 

 
Слика 19 - Приказ картице са основним подацима о саобраћајној незгоди 

 
Слика 20 - Приказ прозора са детаљнијим информацијама о саобраћајној незгоди 
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Табела у којој се приказују резултати  састоји се од заглавља са називима колона, 

затим самих резултата, опције за сакривање/приказивање табеле, приказа 

укупног броја резултата, алата за рад са резултатима претраге који омогућавају 

опције:  

- сакриј/додај колону,  

- повећај прозор ,  

- више опција (за извоз података у жељени формат) и  

- затвори.  

 
Слика 21 - Приказ табеле са резултатима основне атрибутивне анализе 

 

Слика 22 - Табеларни приказ резултата претраге, коришћењем опције Повећај прозор  



УПУТСТВО ЗА КОРИШЋЕЊЕ ИНТЕГРИСАНЕ БАЗА ПОДАТАКА О ОБЕЛЕЖЈИМА БЕЗБЕДНОСТИ 

САОБРАЋАЈА 

25 

 

Извоз добијених резултата може се извршити на неколико начина, односно у 

неколико формата: PDF, XLSX, CSV и JSON, у зависности од анализе која се даље 

врши.  

 
Слика 23 - Изглед алата за извоз података у жељени формат 

 

 

Слика 24 - Приказ прозора са резултатима у XLSX формату, извезених из табеле, 

погодних за даљу анализу  
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У модулу Саобраћајне незгоде, у оквиру посебног слоја који се може укључити у 

садржају мапе, увезан је и геореференцирани референтни систем државних 

путева. Путем посебне опције Предефинисана претрага, којој се може 

приступити из траке са алатима са леве стране екрана, могуће је вршити претрагу 

путне мреже према следећим атрибутима: категорија пута, број пута, ознака 

деонице, ознака почетног чвора и ознака завршног чвора.  

 
Слика 25 - Приказ доступних слојева у Садржају мапе 

 

Слика 26 - Приказ резултата добијених помоћу предефинисане претраге, односно 

слоја референтног система државних путева – деоница (2016)  

Добијени графички приказ резултата може се одштампати, односно извести у .jpg 

или .pdf формат, с тим што се претходно могу унети жељени параметри, 

укључујући и наслов, легенду, итд.   
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Слика 27 - Опција штампања резултата претраге 

У оквиру модула Саобраћајне незгоде омогућена је опција пресека података из 

различитих слојева. Тако на пример, могуће је извршити селекцију неке деонице 

и извршити пресек са подацима из слоја саобраћајне незгоде, чиме би се добио 

графички и табеларни приказ свих саобраћајних незгода које су се догодиле на 

селектованој деоници државног пута.  

 
Слика 28 - Приказ резултата добијених помоћу пресека података из два слоја 

(саобраћајне незгоде и референтни систем) 
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5. Модул Локалне базе података о обележјима 

безбедности саобраћаја   

 

Модулу Локалне базе података приступа се са почетног приказа Интегрисане 

базе података о обележјима безбедности саобраћаја кликом на прозор 

„ЛОКАЛНЕ БАЗЕ ПОДАТАКА.  

 
Слика 29 - Приступ модулу Локалне базе података 

 
Слика 30 - Почетни приказ модула Локалне базе података 
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На почетном приказу, приказане су све локалне самоуправе у Републици Србији 

чије су територије приказане у две нијансе зелене боје. Локалне самоуправе које 

су на мапи приказане тамнијом бојом поседују локалну базу података о 

обележјима безбедности саобраћаја, док локалне самоуправе приказане на мапи 

светлијом бојом не поседују локалну базу података. 

Кликом на територију жељене локалне самоуправе, отвара се картица са називом 

локалне самоуправе, линком који води ка локалној бази података те локалне 

самоуправе и корисничко име и лозинка за приступ локалној бази података. 

 
Слика 31 - Пример локалне самоуправе која има успостављену Локалну базу података 

 

 
Слика 32 - Пример локалне самоуправе која нема успостављену Локалну базу 

података 
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Списак свих локалних самоуправа које имају успостављену локалну базу података 

о обележјима безбедности саобраћаја могуће је добити коришћењем алата 

Предефинисана претрага. Коришћењем поменутог алата могуће је филтрирање 

података о локалним базама путем атрибута: име општине и локална база 

успостављена. У оквиру табеле у којој се приказују резултати претраге приказан 

је укупан број резултата, односно број успостављених локалних база података о 

обележјима безбедности саобраћаја.  

 
Слика 33 - Приказ резултата предефинисане претраге, према задатом критеријуму  

Кликом на дати линк за жељену локалну базу података, долази се до почетног 

приказа успостављене Локалне базе података о обележјима безбедности 

саобраћаја. 

 
Слика 34 - Почетни приказ успостављене Локалне базе података о обележјима 

безбедности саобраћаја 
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Када се унесу дати приступни параметри, отвара се прозор са локалном базом 

података о обележјима безбедности саобраћаја за дату локалну самоуправу, са 

постојећим модулима. 

 

Слика 35 - Приказ модула у оквиру Локалне базе података о обележјима безбедности 

саобраћаја  

Када се отвори било који од шест модула, у горњем десном углу заглавља, налази 

се постојеће корисничко упутство за даље коришћење локалне базе података о 

обележјима безбедности саобраћаја.  

 

Слика 36 - Картица у којој је могуће преузети Упутство за коришћење локалне базе 

података о обележјима безбедности саобраћаја   
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У прилогу је дат списак локалних самоуправа у Републици Србији, по азбучном 

реду, у којима је успостављена локална база података о обележјима безбедности 

саобраћаја (Прилог 1).  

 

6. Модул Индикатори безбедности саобраћаја 

Праћење стања безбедности саобраћаја може се вршити и на основу индикатора 

перформанси безбедности саобраћаја, што представља савремени приступ 

концепту квалитетног и одрживог управљања безбедношћу саобраћаја. 

Индикатори безбедности саобраћаја, као што је, на пример, проценат употребе 

сигурносних појасева, проценат употребе мобилних телефона у току вожње, 

проценат возача под утицајем алкохола у току вожње, итд., само су неки од 

индикатора који се мере у циљу утврђивања нивоа небезбедног понашања у 

саобраћају, пре настанка саобраћајних незгода и њихових последица, и 

предлагања адекватних мера за елиминисање идентификованих небезбедних 

облика понашања.  Подаци о индикаторима безбедности саобраћаја у Републици 

Србији прикупљају се на нивоу полицијских управа, почев од 2013. године, а у 

2020. години, Агенција за безбедност саобраћаја извршила је мерење индикатора 

на нивоу локалних самоуправа.  

Модул са индикаторима безбедности саобраћаја у интегрисаној бази података о 

обележјима безбедности саобраћаја обухвата следеће групе индикаторе:  

- Заштитни системи (сигурносни појасеви и заштитне кациге),  

- Пешаци, 

- Брзина,  

- Алкохол, 

- Хитне службе, 

- Заштитни системи за децу, 

- Возила. 

Напомена: Детаљни списак индикатора безбедности саобраћаја, према типу 

индикатора, који се налазе у свакој од поменутих група индикатора дат је у виду 

Прилогу 2 овог Упутства. 
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Слика 37 - Приказ почетног прозора модула са индикаторима безбедности саобраћаја 

У оквиру сваке групе индикатора омогућено је даље филтрирање индикатора 

путем следећих променљивих: полицијска управа, општина, тип индикатора, 

возило (избор жељене врсте возила), година и класификација (насеље, ван 

насеља и сл.).  

Резултати претраге се приказују упоредо у табели и на мапи, а могу се извести из 

табеле, у жељени формат, за потребе даље обраде, анализе или извештавања. 

Графички приказ индикатора је такође могуће извести у .jpg или .pdf формат. 

 

Слика 38 - Приказ резултата претраге о употреби сигурносних појасева од стране 

возача у путничким аутомобилима, у свим полицијским управама, у насељу, у 2020. 

години  
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Слика 39 - Приказ резултата претраге о употреби дечијих заштитних система у 

току вожње, у путничким аутомобилима, на ауто-путу, у 2018. години 

 

Слика 40 -Приказ резултата претраге о просечном одзиву хитне медицинске помоћи, 

по полицијским управама, у 2018. години,  

У картици са слојевима налазе се и оцене ставова учесника у саобраћају за 2014. 

и 2017. годину, па је могуће вршити претрагу и према тим параметрима. Резултат 

дат у табели заправо представља оцену на скали од 1 до 5, где је 5 највиша оцена, 

односно бољи став. Ова оцена односи се на одређени индикатор, односно 

фактор ризика, са аспекта безбедности саобраћаја, која одражава став, на 

пример, према кажњавању у саобраћају, коришћењу сигурносних појасева, брзој 

вожњи, итд.   
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Ставови учесника за 2014. годину обухватају ставове који се односе на брзину, 

алкохол, употребу сигурносних појасева и казне за саобраћајне прекршаје.  

Ставови учесника из 2017. године на основу којих се може вршити претрага, 

односно анализа, поред ставова који се односе на брзину, вожњу под утицајем 

алкохола и сигурносне појасеве, обухватају већи број области, као што су, на 

пример: заштитни системи, ометана вожња, заштитна кацига, перцепција ризика, 

принуда, употреба мобилних телефона при вожњи, итд.   

Графички приказ жељених ставова добија се селектовањем, односно 

укључивањем жељеног слоја у садржају мапе. Табеларни приказ добија се на 

следећи начин: 

У садржају мапе, у прозору са Слојевима, врши се 

избор оцена ставова за које се захтева претрага и 

анализа. Кликом на иконицу , отвара се 

картица са иконицама. Ако се изабере, на 

пример, иконица Отвори атрибутну табелу, у њој 

се налазе подаци о оценама ставова, у растућем 

или опадајућем низу, за дате јединице 

посматрања. У тој атрибутној табели дати су 

резултати са свим подацима који припадају 

одабраном слоју. Ова табела има сличне 

функционалности као и табела која се добија 

помоћу других алата. Остале иконице се такође користе за жељени приказ 

резултата. Поред табеларног приказа, резултати се могу извести у неки од 

жељених формата, за потребе даље анализе и обраде.  

 
Слика 41 - Приказ резултата претраге оцене ставова који се односе на казне, 

употребом алата из Слојева 
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Слика 42 -Приказ резултата претраге оцене ставова који се односе на ометану 

вожњу, употребом алата из Слојева  

На доњој слици, у оквиру садржаја мапе, приказана је Легенда која садржи опис 

оцена ставова датих од стране учесника у саобраћају и одговарајућу боју која 

одговара тој оцени (на пример, црна – веома ниска, зелена – веома висока), а на 

приказу на мапи, отворена је картица са основним подацима који се односе на 

јединицу посматрања, односно оцену датог става.  

 
Слика 43 -Приказ садржаја Легенде са подацима о оценама ставова и одговарајућој 

боји којом се они означавају 

На датом примеру, види се да оцена става учесника у саобраћају у погледу 

индикатора који се односи на ометану вожњу, за дату јединицу посматрања 

(Јагодина, означена жутом бојом на мапи), износи 3,86 (вредност из табеле), што 

одговара вредностима датим у Легенди (висока оцена – (3-4), која се представља 

жутом бојом на мапи).     
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7. Модул Путеви и безбедносне карактеристике путева  

Модул Путеви и безбедносне карактеристике путева омогућава преглед и 

анализу података који се односе на путну мрежу на територији Републике Србије, 

на којој се и догађају саобраћајне незгоде. Основа овог алата је актуелни 

Референтни систем државних путева – деоница (од 2016. године) који омогућава 

да се анализа саобраћајних незгода, у простором смислу, врши по државним 

путевима и деоницама државних путева, категорији пута, општини, полицијској 

управи, специфичном месту настанка СН, итд. Мапирање ризика је такође део 

претрага и анализа које се могу вршити у оквиру овог модула. Претрага по овим 

параметрима врши се задавањем параметара у менију са главним алатима, 

односно у делу који садржи слојеве и предефинисану претрагу, као и 

коришћењем осталих алата (пресек, подлога, итд.).  

 

 

Слика 44 -Приказ почетног прозора модула Путеви и безбедносне карактеристике 

путева 

Кликом на мапу, односно на пут на мапи, отвара се картица са подацима о 

општини на чијој се територији дати пут налази и подацима који се односе на пут, 

и то: категорија пута, број пута, ознака деонице, смер, ознака почетног и завршног 

чвора, дужина деонице, стационажа, назив почетног и завршног чвора и 

координате (X, Y, Z) почетног и завршног чвора.  
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Слика 45 - Приказ одабраног пута на мапи и картица са подацима о том путу 

На самој картици могуће је кликом на иконицу  добити детаљне информације 

о селектованој деоници, а такође и извести те податке у PDF формат, за даљу 

анализу и извештавање.    

 
Слика 46 - Приказ података о путу на картици 

Алатом Предефинисана претрага може се вршити претрага и анализа путева и 

деоница путева референтног система државних путева по следећим атрибутима: 

категорији пута (IA, IIA, IB, IIB), броју пута, ознаци деонице, ознаци почетног и 

завршног чвора. Тако добијени резултати приказују се на мапи и у табели и могу 

се извести из у одговарајући формат.   
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Резултати у табели и мапа су интерактивни, одабиром било које деонице из 

табеле, односно било ког реда табеле, исти се приказује детаљније на мапи 

увеличаним приказом.    

 
Слика 47 -Пример предефинисане претраге по категорији пута и табела и мапа са 

резултатима 

 

Слика 48 - Пример претраге по категорији пута и приказ одабране деонице пута (из 

табеле) на мапи 

У оквиру модула са путевима и безбедносним карактеристикама путева, могуће 

је видети резултате примене појединих алата за унапређење безбедности путне 

мреже и вршити претрагу према резултатима мапирања ризика.  
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У оквиру модула Путеви и безбедносне карактеристике путева омогућено је и 

приказивање резултата Мапирање ризика, и то следећих врста ризика и модела 

класирања ризика:  

- индивидуални ризик – CMV модел класирања (2018-2020), 

- индивидуални ризик – EuroRAP модел класирања (2018-2020), 

- колективни ризик – CMV модел класирања (2018-2020), 

- колективни ризик – EuroRAP модел класирања (2018-2020). 
 

 
Слика 49 - Садржај мапе са Слојевима у оквиру кога се налази параметар за избор 

резултата мапирања ризика 

 

 

Слика 50 – Графички приказ мапе индивидуалног ризика према EuroRAP моделу 

класирања 
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Табеларном приказу резултата мапирања ризика приступа се путем опције 

Отвори атрибутивну табелу. У табели су приказани следећи подаци: категорија 

пута, број пута, ознака деонице, назив почетног чвора, назив завршног чвора, 

дужина деонице, ознака почетног чвора, ознака завршног чвора, СНПОГ, СНТТП, 

ПОГ, ТТП, ЛТП, вредност ризика и корекциони фактор. Резултате приказане у 

табели и на мапи, могуће је извести у различитим форматима. 

 
Слика 51 -Табеларни приказ резултата мапирања ризика 

Употребом алата Предефинисана претрага могуће је филтрирати резултате 

мапирања ризика путем следећих променљивих: категорија пута, број пута, 

ознака деонице и вредност ризика (од-до). Резултати се приказују упоредо у 

табели и на мапи. 

 
Слика 52 - Приказ алата Предефинисана претрага 
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У оквиру модула Путеви и безбедносне карактеристике путева алатом Пресек 

могуће је извршити пресек података из различитих слојева података. На следећој 

слици приказан је пример пресека резултата из слојева Референтни систем и 

саобраћајне незгоде а као резултат пресека добијен је број саобраћајних незгода 

на селектованој деоници државног пута. Резултати пресека се приказују упоредо 

у табели и на мапи. Резултате је алата Пресек је могуће извести у различитим 

форматима.  

 
Слика 53 - Приказ пресека слоја са саобраћајним незгодама и слоја са референтним 

системом државних путева – деоница (2016), односно са графикама из алата 

 

 
Слика 54 - Приказ добијених података у XLSX формату      
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8.  Модул Анализа ризика  

Модул Анализа ризика омогућава анализу података о релативним показатељима, 

односно ризицима страдања којима су изложени учесници у саобраћају, на 

територији Републике Србије. Овај скуп података је од великог значаја за 

идентификовање и разумевање проблема безбедности саобраћаја на некој 

територији, као и за предузимање одређених мера којима се ти проблеми могу 

елиминисати. Њима се врши мерење и утврђивање оцене стања и нивоа 

безбедности саобраћаја на дефинисаним јединицама посматрања 

(општине/полицијске управе), као и поређење тих територијалних јединица у 

погледу нивоа безбедности саобраћаја 

 

 

Слика 55 -Приказ почетног прозора модула са показатељима ризика страдања 

У овом модулу могуће је вршити претрагу и анализу јавног и саобраћајног ризика 

по полицијским управама и општинама. Јавни ризик је релативни (коначни) 

показатељ безбедности саобраћаја и представља број погинулих лица у 

саобраћајним незгодама, најчешће на 100.000 становника, на посматраном 

подручју, док је саобраћајни ризик број погинулих лица на 10.000 регистрованих 

моторних возила.    

У картицама Слојеви и Легенда, приказане су врсте ризика и опсег класа који 

показује величину ризика, односно да ли је нека полицијска управа/локална 

самоуправа у великој мери изложена ризику.   
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Слика 56 -Приказ Слојева и Легенде са описом ризика и вредности/ опсега ризика 

страдања 

На почетном приказу мапе означен је јавни ризик по локалним самоуправама, и 

кликом на жељену полицијску управу/локалну самоуправу отвара се прозор са 

детаљнијим подацима. Поред податка о називу општине, односно шифри 

полицијске управе, на картици се налазе подаци о броју погинулих, броју тешко 

и лако повређених лица, за одређену годину, затим број становника и број 

регистрованих возила, као и ранг локалне самоуправе у односу на све локалне 

самоуправе. 
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Слика 57 - Приказ вредности ризика страдања за изабрану општину, са детаљним 

вредностима ризика на картици 

Жељене вредности ризика могу се добити тако што се у делу са Слојевима бира 

одговарајући јавни ризик страдања по општинама или по полицијским управама. 

Претрага и анализа се врши за период 2019-2021. година, за наведене категорије 

учесника у саобраћају:   

- Сви учесници у саобраћају  

- Деца до 14 година 

- Деца путници до 14 година  

- Деца пешаци до 14 година  

- Млади старости 15-30 година  

- Лица преко 65 година 

- Бициклисти преко 65 година 

- Пешаци  

- Бициклисти  

- Лица у саобраћајним незгодама са теретним возилима и аутобусима 

- Лица у саобраћајним незгодама са тракторима  

- Возачи и путници у путничким аутомобилима  

- Мотоциклисти  

- Мопедисти  

Наведене категорије су исте по општинама и по полицијским управама, а 

вредности представљају јавни пондерисани ризик страдања.  
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Слика 58 -Приказ категорија учесника у саобраћају за које се врши анализа ризика (по 

општинама и по полицијским управама) 

У оквиру алата Предефинисана претрага могу се филтрирати подаци о свим горе 

наведеним ризицима. Услов за филтрирање података о неком ризику је да слој 

жељеног ризика буде укључен у садржају мапе. У предефинисаној претрази 

вредности изабраног ризика се могу филтрирати путе следећих атрибута: број 

погинулих лица, број тешко повређених лица, број лако повређених лица, или 

број становника, број регистрованих возила, јавни или саобраћајни пондерисани 

ризик и ранг. За ове параметре вредности се у распону од – до. Резултати се 

приказују упоредо у табели и на мапи, а такође и извести у жељени формат, 

погодан за даљу обраду.  

 
Слика 59 -Приказ резултата анализе ризика за жељену категорију учесника у 

саобраћају (деца путници до 14 година) 
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9. Модул Апликација за генерисање извештаја  

Модул Апликација за генерисање извештаја служи за креирање извештаја о стању 

безбедности саобраћаја, за дату општину/ полицијску управу, на основу анализе 

извршене помоћу алата доступних у Интегрисаној бази података о обележјима 

безбедности саобраћаја. Овај модул је тренутно у фази израде а упутство ће бити 

допуњено по окончању израде модула. 

  



УПУТСТВО ЗА КОРИШЋЕЊЕ ИНТЕГРИСАНЕ БАЗА ПОДАТАКА О ОБЕЛЕЖЈИМА БЕЗБЕДНОСТИ 

САОБРАЋАЈА 

48 

 

ПРИЛОГ 1 – СПИСАК ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА У 

КОЈИМА СУ УСПОСТАВЉЕНЕ ЛОКАЛНЕ БАЗЕ 

ПОДАТАКА О ОБЕЛЕЖЈИМА БЕЗБЕДНОСТИ 

САОБРАЋАЈА 

 

Р.  

бр.  

Назив локалне 

самоуправе 

Врста 

локалне 

самоуправе 

Линк до интернет странице Корисничко 

име/ лозинка 

1. Ада  Општина  https://eurs.gdi.net/trafficSafety/ 

 

ada 

ada  

2. 
Александровац  

Општина https://eurs.gdi.net/trafficSafety/ 

 

aleksandrovac 

aleksandrovac  

3. 
Алексинац  

Општина  http://cloud.gdi.net/cmv/ 

 

aleksinac 

aleksinac  

4. 
Апатин  

Општина https://eurs.gdi.net/trafficSafety/ 

 

apatin  

apatin  

5. 
Аранђеловац  

Општина https://eurs.gdi.net/trafficSafety/ 

 

arandjelovac 

arandjelovac  

6. 
Ариље  

Општина  https://eurs.gdi.net/trafficSafety/ 

 

arilje 

arilje  

7. 
Бајина Башта 

Општина https://eurs.gdi.net/trafficSafety/ 

 

bajina.basta  

basta  

8. 
Бачка Паланка  

Општина https://eurs.gdi.net/trafficSafety/ 

 

backa.palanka 

palаnka  

9. 
Бела Црква  

Општина https://eurs.gdi.net/trafficSafety/ 

 

bela.crkva  

crkva  

10. 
Беочин 

Општина https://eurs.gdi.net/trafficSafety/ 

 

beocin 

beocin  

11. 
Бечеј  

Општина https://eurs.gdi.net/trafficSafety/ 

 

becej  

becej  

https://eurs.gdi.net/trafficSafety/
https://eurs.gdi.net/trafficSafety/
http://cloud.gdi.net/cmv/
https://eurs.gdi.net/trafficSafety/
https://eurs.gdi.net/trafficSafety/
https://eurs.gdi.net/trafficSafety/
https://eurs.gdi.net/trafficSafety/
https://eurs.gdi.net/trafficSafety/
https://eurs.gdi.net/trafficSafety/
https://eurs.gdi.net/trafficSafety/
https://eurs.gdi.net/trafficSafety/
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12. 
Богатић  

Општина http://cloud.gdi.net/cmv/ 

 

bogatic 

bogatic  

13. 
Бор 

Град https://eurs.gdi.net/trafficSafety/ 

 

bor  

bor  

14. 
Бујановац  

Општина https://eurs.gdi.net/trafficSafety/ 

 

bujanovac 

bujanovac  

15. 
Ваљево  

Град http://cloud.gdi.net/cmv/ 

 

valjevo 

valjevo  

16. 
Варварин 

Општина https://eurs.gdi.net/trafficSafety/ 

 

varvarin 

varvarin  

17. 
Велико Градиште  

Општина https://eurs.gdi.net/trafficSafety/ 

 

v.gradiste  

gradiste  

18. 
Велика Плана 

Општина https://eurs.gdi.net/trafficSafety/ 

 

velika.plana 

plana 

19. 
Владимирци  

Општина https://eurs.gdi.net/trafficSafety/ 

 

vladimirci  

vladimirci  

20.  
Врање 

Град https://eurs.gdi.net/trafficSafety/ 

 

vranje 

vranje  

21.  
Врбас  

Општина http://cloud.gdi.net/cmv/ 

 

vrbas  

vrbas  

22. 
Врњачка Бања  

Општина  http://cloud.gdi.net/cmv/ 

 

vrnjacka.banja 

vrnjacka.banja 

23. 
Вршац  

Општина http://cloud.gdi.net/cmv/ 

 

vrsac   

vrsac  

24.  Горњи 

Милановац 

Општина https://eurs.gdi.net/trafficSafety/ 

 

g.milanovac 

milanovac 

25. 
Деспотовац 

Општина https://eurs.gdi.net/trafficSafety/ 

 

despotovac  

despotovac  

26. 
Димитровград  

Општина  https://eurs.gdi.net/trafficSafety/ 

 

dimitrovgrad 

dimitrovgrad 
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27. 
Дољевац  

Општина https://eurs.gdi.net/trafficSafety/ 

 

doljevac  

doljevac  

28. 
Жабаљ  

Општина https://eurs.gdi.net/trafficSafety/ 

 

zabalj 

zabalj 

29. 
Житиште  

Општина https://eurs.gdi.net/trafficSafety/ 

 

zitiste  

zitiste  

30. 
Зрењанин  

Општина http://cloud.gdi.net/cmv/ 

 

zrenjanin  

zrenjanin  

31. 
Ивањица  

Општина https://eurs.gdi.net/trafficSafety/ 

 

ivanjica 

ivanjica  

32. 
Инђија 

Општина https://eurs.gdi.net/trafficSafety/ 

 

indjija 

indjija  

33. 
Јагодина 

Град https://eurs.gdi.net/trafficSafety/ 

 

jagodina 

jagodina  

34. 
Кањижа 

Општина https://eurs.gdi.net/trafficSafety/ 

 

kanjiza 

kanjiza  

35. 
Кикинда  

Општина http://cloud.gdi.net/cmv/ 

 

kikinda  

kikinda  

36. 
Кладово 

Општина https://eurs.gdi.net/trafficSafety/ 

 

kladovo  

kladovo  

37. 
Ковин  

Општина https://eurs.gdi.net/trafficSafety/ 

 

kovin 

kovin  

38. 
Краљево  

Град http://cloud.gdi.net/cmv/ 

 

kraljevo 

kraljevo  

39. 
Крушевац  

Општина https://eurs.gdi.net/trafficSafety/ 

 

krusevac 

krusevac  

40. 
Кула  

Општина  http://cloud.gdi.net/cmv/ 

 

kula 

kula  

41. Куршумлија Општина https://eurs.gdi.net/trafficSafety/ kursumlija  

kursumlija  

https://eurs.gdi.net/trafficSafety/
https://eurs.gdi.net/trafficSafety/
https://eurs.gdi.net/trafficSafety/
http://cloud.gdi.net/cmv/
https://eurs.gdi.net/trafficSafety/
https://eurs.gdi.net/trafficSafety/
https://eurs.gdi.net/trafficSafety/
https://eurs.gdi.net/trafficSafety/
http://cloud.gdi.net/cmv/
https://eurs.gdi.net/trafficSafety/
https://eurs.gdi.net/trafficSafety/
http://cloud.gdi.net/cmv/
https://eurs.gdi.net/trafficSafety/
http://cloud.gdi.net/cmv/
https://eurs.gdi.net/trafficSafety/


УПУТСТВО ЗА КОРИШЋЕЊЕ ИНТЕГРИСАНЕ БАЗА ПОДАТАКА О ОБЕЛЕЖЈИМА БЕЗБЕДНОСТИ 

САОБРАЋАЈА 

51 

 

42. 
Лесковац  

Град https://eurs.gdi.net/trafficSafety/ 

 

leskovac 

leskovac  

43. 
Лозница 

Град https://eurs.gdi.net/trafficSafety/ 

 

loznica  

loznica  

44. 

Лучани 

Општина https://eurs.gdi.net/trafficSafety/ 

 

lucani  

lucani  

 

45. 
Ниш  

Град  http://cloud.gdi.net/cmv/ 

 

nis 

nis  

46. 
Нови Пазар 

Град https://eurs.gdi.net/trafficSafety/ 

 

novi.pazar 

pazar  

47. 
Оџаци  

Општина https://eurs.gdi.net/trafficSafety/ 

 

odzaci  

odzaci  

48. 
Панчево  

Општина http://cloud.gdi.net/cmv/ 

 

pancevo 

pancevo  

49. 
Параћин 

Општина https://eurs.gdi.net/trafficSafety/ 

 

paracin 

paracin  

50. Петровац на 

Млави 

Општина https://eurs.gdi.net/trafficSafety/ 

 

petrovac 

petrovac  

51. 
Пећинци 

Општина https://eurs.gdi.net/trafficSafety/ 

 

pecinci 

pecinci  

52. 
Пирот  

Град https://eurs.gdi.net/trafficSafety/ 

 

pirot 

pirot 

53. 
Пожаревац  

Град https://eurs.gdi.net/trafficSafety/ 

 

pozarevac 

pozarevac  

54. 
Прибој  

Општина https://eurs.gdi.net/trafficSafety/ 

 

priboj 

priboj  

55. 
Прокупље  

Општина https://eurs.gdi.net/trafficSafety/ 

 

prokuplje 

prokuplje 

56. Рашка   Општина  https://eurs.gdi.net/trafficSafety/ raska 
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 raska  

57. 
Рума 

Општина https://eurs.gdi.net/trafficSafety/ 

 

ruma 

ruma  

58. 
Сента  

Општина https://eurs.gdi.net/trafficSafety/ 

 

senta  

senta  

59. 
Смедерево  

Град  http://cloud.gdi.net/cmv/ 

 

smederevo 

smederevo  

60. 
Сомбор 

Град https://eurs.gdi.net/trafficSafety/ 

 

sombor 

sombor  

61. 
Србобран 

Општина https://eurs.gdi.net/trafficSafety/ 

 

srbobran  

srbobran  

62. Сремска 

Митровица  

Општина https://eurs.gdi.net/trafficSafety/ 

 

s.mitrovica 

mitrovica  

63. Сремски 

Карловци  

Општина  https://eurs.gdi.net/trafficSafety/ 

 

karlovci 

karlovci  

64. 
Стара Пазова 

Општина https://eurs.gdi.net/trafficSafety/ 

 

s.pazova 

pazova 

65. 
Суботица 

Општина https://eurs.gdi.net/trafficSafety/ 

 

subotica 

subotica  

66. 
Сурдулица  

Општина http://cloud.gdi.net/cmv/ 

 

surdulica 

surdulica  

67. 
Темерин 

Општина http://cloud.gdi.net/cmv/ 

 

temerin  

temerin  

68. 
Тител  

Општина https://eurs.gdi.net/trafficSafety/ 

 

titel   

titel  

69. 

Топола  

Општина https://eurs.gdi.net/trafficSafety/ 

 

topola 

topola  

 

70. 
Трстеник  

Општина https://eurs.gdi.net/trafficSafety/ 

 

trstenik 

trstenik  
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71. 
Ћуприја 

Општина https://eurs.gdi.net/trafficSafety/ 

 

cuprija  

cuprija  

72. 
Уб  

Општина https://eurs.gdi.net/trafficSafety/ 

 

ub 

ub  

73. 
Ужице  

Град https://eurs.gdi.net/trafficSafety/ 

 

Uzice  

uzice  

74. 
Чајетина  

Општина http://cloud.gdi.net/cmv/ 

 

cajetina  

cajetina  

75. 
Чачак  

Град http://cloud.gdi.net/cmv/ 

 

cacak 

cacak  

76. 
Шабац  

Град https://eurs.gdi.net/trafficSafety/ 

 

sabac  

sabac  

77. 
Шид  

Општина https://eurs.gdi.net/trafficSafety/ 

 

sid 

sid   
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ПРИЛОГ 2 – СПИСАК ТИПОВА ИНДИКАТОРА 

БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У МОДУЛУ СА 

ИНДИКАТОРИМА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА  

 

- Заштитни системи (појасеви и кациге) (од 2013. до 2020.г.) 

 дневна светла  

 мобилни телефон  

 појас – возач 

 појас – сувозач  

 појас – напред, возач и сувозач 

 појас – назад  

 кацига – путник  

 кацига – возач и путник   

 кацига – возач  

 

- Пешаци (од 2016. до 2020.г.) 

 проценат пешака који прелазе семафоризовани пешачки прелаз „на 

црвено светло“  

 проценат пешака који непрописно прелазе коловоз ван обележеног 

пешачког прелаза  

 проценат пешака којима је употребом уређаја ометена пажња, при 

преласку пешачког прелаза  

 проценат деце-пешака основношколског узраста који непрописно прелазе 

коловоз, ван обележеног пешачког прелаза, у зони школе  

 проценат пешака који се крећу уз леву ивицу коловоза у смеру свог 

кретања  

 проценат пешака који у ноћним условима користе одећу са 

ретрорефлектујућим материјалом  

 

- Брзина (од 2013. до 2019.г.) 

 просечна брзина  

 85-ти перцентил 

 стандардно одступање  

 % прекорачења брзине 

 % прекорачења брзине за најмање 10 km/h 

 Просечна брзина возила која су прекорачила ограничење брзине  
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- Алкохол (од 2013. до 2021.г.) 

 возачи под утицајем алкохола преко 0,2 mg/ml радним данима (%) 

 возачи под утицајем алкохола преко 0,2 mg/ml викендом (%) 

 возачи под утицајем алкохола преко 0,2 mg/ml у току дана (%) 

 возачи под утицајем алкохола преко 0,2 mg/ml у току ноћи (%) 

 возачи под утицајем алкохола преко 0,2 mg/ml у насељу (%) 

 возачи под утицајем алкохола преко 0,2 mg/ml ван насеља (%) 

 укупно возача под утицајем алкохола преко 0,2 mg/ml (%) 

 возачи под утицајем алкохола преко 0,3 mg/ml радним данима (%) 

 возачи под утицајем алкохола преко 0,3 mg/ml викендом (%) 

 возачи под утицајем алкохола преко 0,3 mg/ml у току дана (%) 

 возачи под утицајем алкохола преко 0,3 mg/ml у току ноћи (%) 

 возачи под утицајем алкохола преко 0,3 mg/ml у насељу (%) 

 возачи под утицајем алкохола преко 0,3 mg/ml ван насеља (%) 

 укупно возача под утицајем алкохола преко 0,3 mg/ml (%) 

 

- Хитне службе (подаци доступни за 2015. и 2018.г.) 

 активационо време  

 реакционо време  

 време прехоспиталне интервенције  

 укупно време прехоспиталне интервенције  

 просечно време одзива ХМП  

 број ХМП на 10.000 становника 

 број медицинског особља у ХМС на 10.000 становника 

 % одзива ХМП који су испунили задатке у захтеваном времену одзива   

 број ХМС на 100 km путева  

 

- Заштитни системи за децу (од 2014. до 2020.г.) 

 дечији заштитни системи 0-3  

 дечији заштитни системи 4-12 

 дечији заштитни системи 0-12 

 

- Возила (подаци доступни за 2018. и 2019.г.) 

 просечна старост возила возног парка  

 просечна старост путничких аутомобила  

 % ПА млађих од 6 година  

 % ПА старијих од 10 година  

 % комерцијалних возила у возном парку  
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 % мотоцикала и мопеда у возном парку  

 безбедносне карактеристике возног парка   
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ПРИЛОГ 3 – СПИСАК ПОЛИЦИЈСКИХ УПРАВА НА 

ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  

 

1. ПУ ЗА ГРАД БЕОГРАД 

2. ПУ БОР   

3. ПУ ВАЉЕВО 

4. ПУ ВРАЊЕ 

5. ПУ ЗАЈЕЧАР 

6. ПУ ЗРЕЊАНИН   

7. ПУ ЈАГОДИНА 

8. ПУ КИКИНДА  

9. ПУ КРАГУЈЕВАЦ 

10. ПУ КРАЉЕВО 

11. ПУ КРУШЕВАЦ 

12. ПУ ЛЕСКОВАЦ 

13. ПУ НИШ 

14. ПУ НОВИ ПАЗАР 

15. ПУ НОВИ САД 

16. ПУ ПАНЧЕВО 

17. ПУ ПИРОТ  

18. ПУ ПОЖАРЕВАЦ 

19. ПУ ПРИЈЕПОЉЕ 

20. ПУ ПРОКУПЉЕ 

21. ПУ СМЕДЕРЕВО 

22. ПУ СОМБОР 

23. ПУ СРЕМСКА МИТРОВИЦА  

24. ПУ СУБОТИЦА  

25. ПУ УЖИЦЕ  

26. ПУ ЧАЧАК  

27. ПУ ШАБАЦ 

 

 

 

 

 


