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ИЗВЕШТАЈ О ОСНОВНИМ ПОКАЗАТЕЉИМА СТАЊА
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
* ГРАД КРАЉЕВО *
Град Краљево је град у Србији у Рашком округу. Укупна дужина путне мреже на
територији Краљева је 497,4 km.
Тело за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима (у даљем
тексту Савет за безбедност саобраћаја) у Краљеву, формирано је 2012. године.
У извештају о основним показатељима стања безбедности саобраћаја за општину
Краљево приказани су статистички подаци који се односе на период од 2001. до 2013.
године.
У посматраном периоду догодило се 12.472 саобраћајних незгода (у даљем тексту СН)
од којих је 226 СН са погинулим лицима, а 3.760 СН са повређеним лицима. У СН у
општини Краљево погинуло је 244 лица, док је теже и лакше повређено 4.429 лица.
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График 1. Број погинулих лица у СН у периоду од 2001. до 2013. године

Посматрајући успостављен тренд броја погинулих лица у СН у периоду од 2001. до
2013. године у Краљеву, може се уочити да тренд има осцилујући карактер, посматрано
по годинама. Најмање погинулих лица, било је у 2009. години (10). У периоду од 2010.
до 2012. године тренд броја погинулих лица у СН има растући карактер. У 2012. години
забележен је највећи број погинулих лица у СН (28), у посматраном периоду. У 2013.
години је дошло до смањења броја погинулих лица у СН, посебно посматрано у односу
на 2012. годину (17 погинулих лица) (График бр. 1).
Имајући у виду да је Савет за безбедност саобраћаја формиран 2012. године,
евентуално раније формирање Савета могло је допринети смањењу укупног броја
2

саобраћајних незгода и повећању позитивних ефеката “новог“ Закона о безбедности
саобраћаја на путевима.
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График 2. Упоредна анализа број погинулих лица у СН процентуално по годинама за Краљево и Републику Србију у
периоду од 2001. до 2013. године

Упоредном анализом података о броју погинулих лица у СН у посматраном периоду за
општину Краљево и Републику Србију, може се уочити да је у Републици, за разлику
од општине Краљево, успостављен тренд пада броја погинулих лица. Тренд пада броја
погинулих лица у СН у Републици је посебно приметан од 2008. године, што није
случај и за општину Краљево, поготово ако се узме у обзир да је у периоду од 2010. до
2012. године на територији Краљева забележен раст броја погинулих лица у СН
(График бр. 2).
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График 3. Број повређених лица у СН на територији општине Краљево, у периоду од 2001. до 2013. године
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Посматрајући тренд броја повређених лица у СН на територији Краљева, може се
уочити да тренд има осцилујући карактер (График бр. 3). У периоду од 2002. до 2007.
године тренд броја повређених лица има растући карактер. Највише повређених лица у
СН је било у периоду од 2007. до 2009. године. Од 2010. године до краја периода, тренд
броја повређених лица има опадајући карактер, што би се могло повезати са
доношењем “новог“ Закона о безбедности саобраћаја на путевима (децембар 2009.
године).
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График 4. Упоредна анализа број повређених лица у СН, процентуално по годинама, за Краљево и Републику Србију
у периоду од 2001. до 2013. године

Упоредном анализом података о броју повређених лица у СН на територији Краљева и
Републике Србије, може се уочити да је у Републици, као и на територији Краљева,
највећи број повређених лица, у посматраном периоду, био у периоду од 2007. до 2009.
године, док је од 2010. године приметан благи пад броја повређених лица у СН (График
бр. 4).
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График 5. Број погинулих лица у СН, по месецима, у периоду од 2001. до 2013. године

На основу временске расподеле броја погинулих лица у СН, гледано по месецима у
току године, може се закључити да је највише погинулих лица у СН било у децембру и
септембру месецу (График бр. 5).
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График 6. Број повређених лица у СН, по месецима, у периоду од 2001. до 2013. године

Број СН са ПОГ лицима

Највећи број повређених лица у СН на територији Краљевa, као и на нивоу Републике
Србије, забележен је у току летњих месеци, а најмањи у току зимских месеци. Највише
повређених лица у СН било је у јулу, а најмање у фебруару.Овакви показатељи се могу
тумачити мањом мобилношћу становништва у зимском периоду, односно повећаном
активношћу становништва у летњим месецима када је и повећан број путовања
(посебно транзитних). Такође, брзине кретања возила су веће у летњим него у зимским
условима вожње, високе температуре могу да ометају концентрацију и сл. (График бр.
6).
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График 7. Број СН са погинулим лицима, по видовима СН, у периоду од 2001. до 2013. године

Број СН са ПОВ лицима

У односу на постојећу расподелу по видовима (врстама) саобраћајних незгода,
најчешћи видови саобраћајних незгода са погинулим лицима су обарање или гажење
пешака, судари из супротних смерова и слетање возила са пута (График бр. 7).
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График 8. Број СН са повређеним лицима, по видовима СН, у периоду од 2001. до 2013. године

Најчешћи видови саобраћајних незгода са повређеним лицима су обарање или гажење
пешака, бочни судари и слетање возила са пута (График бр. 8). Имајући у виду да је
међу врстама саобраћајних незгода, у којима је било погинулих и повређених лица,
најзаступљенији судар обарање или гажење пешака, може се закључити да је велику
пажњу потребно усмерити ка безбедности рањивих учесника у саобраћају, а посебно
пешака. Потребно је утврдити локације на којима су пешаци највише угрожени, и у
складу са узроцима који до тога доводе, дефинисати и предузети одговарајуће мере у
циљу побољшања безбедности пешака.
ПЕШАЦИ
У посматраном периоду на територији Краљева погинуло је 58 пешака, што чини 23,8%
од укупног броја погинулих лица у саобраћајним незгодама на територији Краљева. У
истом периоду повређено је 1.028 пешака што чини 23,2% од укупног броја повређених
лица у саобраћајним незгодама.
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График 9. Расподела броја погинулих пешака у СН, по годинама, у периоду од 2001. до 2013. године

Посматрајући расподелу броја погинулих пешака у саобраћајним незгодама по
годинама, може се уочити да је највише пешака погинуло у 2001. години (10). Након
2001. године дошло је до смањења броја погинулих пешака на годишњем нивоу, али
није успостављен стабилан тренд смањења броја погинулих пешака. Најмање
погинулих пешака било је у 2009. и 2010. години (по један), да би у 2011. години дошло
до пораста броја погинулих пешака (6).
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График 10. Расподела броја повређених пешака у СН, по годинама, у периоду од 2001. до 2013. године

Детаљном анализом расподеле броја повређених пешака по годинама, у посматраном
периоду, може се уочити слична расподела по годинама као и код погинулих пешака.
Највише повређених пешака било је у 2001. години (132), да би након тога дошло до
смањења броја повређених пешака на годишњем нивоу, али није успостављен стабилан
тренд смањења броја погинулих пешака, већ тренд има благо осцилујући карактер. Од
7

2011. године до краја периода, може се уочити благо растући тренд броја повређених
пешака у СН.
БИЦИКЛИСТИ
На територији Краљева у анализираном периоду погинуло је 27, а повређено 704
бициклисте. Како би се добили реални подаци о угрожености бициклиста у саобраћају
потребно је, осим података о броју настрадалих бициклиста, узети у обзир и податке о
заступљености бициклиста у односу на друге категорије учесника у саобраћају.
Имајући у виду да се ради о рањивој категорији учесника у саобраћају, свакако би
требало посветити пажњу унапређењу безбедности ове категорије учесника у
саобраћају.
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График 11. Број погинулих бициклиста у СН у периоду од 2001. до 2013. године
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График 12. Број повређених бициклиста у СН у периоду од 2001. до 2013. године

На основу детаљне анализе броја погинулих и повређених бициклиста може се
закључити да није успостављен опадајући тренд броја настрадалих бициклиста, чак би
се могло закључити да тренд броја настрадалих бициклиста у СН, у дугој половини
посматраног периода, има растући карактер (Графици бр. 11 и 12). На основу
приказаних показатеља може се закључити да је на територији Краљева
неопходно системски планирати мере и активности у циљу повећања безбедности
ове категорије учесника у саобраћају.

ДЕЦА

У периоду од 2001. до 2013. године на територији Краљева погинуло је 8-оро деце у
саобраћајним незгодама, а повређено 419. Имајући у виду да број повређене деце
чини 9,5% од укупног броја повређених лица у СН, долази се до закључка да се у
Општини мора посветити посебна пажња унапређењу безбедности деце у
саобраћају.
Деца највећим делом учествују у саобраћајним незгодама као пешаци. Како би се
унапредила безбедност деце пешака, мере и активности би првенствено требало
усмерити на формирање безбедних коридора за кретање деце ка школама.
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График 13. Број погинуле деце у СН у периоду од 2001. до 2013. године

Посматрајући расподелу броја погинуле деце у СН по годинама, може се уочити да је
највише деце погинуло у 2004. и 2013. години (по два детета). Од 2005. до 2009. године
није било погинуле деце у СН, што је свакако добар показатељ стања безбедности деце
у саобраћају за тај период, али је затим од 2010. до 2012. гинуло по једно дете годишње,
а у 2013. години два детета (График бр. 13).
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График 14. Број повређене деце у СН у периоду од 2001. до 2013. године

Посматрајући тренд укупног броја повређене деце у СН, по годинама, може се уочити
да је највише повређене деце у СН било у 2008. години (44), а након тога би се могао
уочити опадајући тренд броја повређене деце, али благо осцилујућег карактера (График
бр. 14). У 2013. години је дошло до пораста броја повређене деце у односу на 2012.
годину (у 2013. повређено 30-оро деце, а у 2012. години 23 детета).

20%
37%
Возач
Пешак
Путник

43%

График 15. Својство повређене деце у СН у периоду од 2001. до 2013. године

Детаљном анализом Графика бр. 15, може се уочити да деца у СН најчешће страдају
као пешаци (43%). Као путници, деца страдају у 37% случајева, а као возачи (углавном
деца-бициклисти) у 20% случајева. Приказани резултати (График 15) указују да се, у
циљу унапређења безбедности деце у саобраћају, посебне мере морају усмерити у циљу
унапређења безбедности деце-пешака (техничко-регулативне мере, кампање,
унапређење саобраћајног васпитања и образовања), али и у циљу едукације и промене
свести становништва о значају употребе система заштите за децу у возилима (ауто
седишта за децу и др.).
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МЛАДИ

На територији Краљева, у периоду од 2001. до 2013. године, у саобраћајним незгодама
погинуло је 41 лице, узраста од 15 до 30 година. У истом периоду у саобраћајним
незгодама повређено је 1.668 младих у саобраћају. Број настрадалих младих у СН чини
16,8% од укупног броја погинулих лица у СН и 37,7% од укупног броја повређених
лица у СН.
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График 16. Број погинулих младих у СН у пероду од 2001. до 2013. године

Посматрајући расподелу броја погинулих младих у СН по годинама (График бр. 16),
може се уочити да тренд броја погинулих младих у СН има осцилујући карактер.
Највише младих погинуло је 2011. године (6). Најмање погинулих младих у СН је било
2001. и 2008. године (по једно лице). У 2013. години је дошло до пораста броја
погинулих младих у СН, у односу на 2012. годину (у 2012. погинуло двоје, а у 2013.
години 5-оро младих).
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График 17. Број повређених младих у СН у периоду од 2001. до 2013. године

Највећи број повређених младих у саобраћају (График бр. 17) забележен је у периоду
од 2007. до 2009. године. Од 2010. године до краја периода је забележено благо
смањење броја повређених младих у СН. На основу анализе основних показатеља о
страдању младих учесника у саобраћају може се закључити да је неопходно системски
и континуирано пратити стање и спроводити мере у циљу унапређења безбедности
младих у саобраћају.
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График 18. Својство повређених младих у СН у периоду од 2001. до 2013. године

На територији Краљева, млади у саобраћају најчешће страдају у својству возача и
путника (53% и 36%, респективно), а најмање у својству пешака (11%). Приказани
резултати указују на потребу промене ставова и понашања младих учесника у
саобраћају. Због тога највећи број активности треба усмерити ка побољшању едукације
и знања о опасностима којима су изложени као возачи и путници.
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ТРАКТОРИ

У саобраћајним незгодама у којима су учествовали трактори погинуло је 32, док је
повређено 149 лица.
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График 19. Број погинулих лица у СН са тракторима у периоду од 2001. до 2013. године

У посматраном периоду само у 2010. години није било погинулих лица у СН са
учешћем трактора, али је у 2011. години дошло до наглог повећања броја погинулих
лица у СН са тракторима (6 погинулих), када је забележен и највећи број погинулих
лица у СН са тракторима. У 2012. је погинуло два, а у 2013. години једно лице у СН са
учешћем трактора (График бр. 19).
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График 20. Број повређених лица у СН са тракторима у периоду од 2001. до 2013. године

Посматрајући временску расподелу броја повређених лица у саобраћајним незгодама са
учешћем трактора по годинама, може се уочити да је највећи број повређених лица
13

забележен 2009. године (25). Након тога, број повређених лица у СН са учешћем
трактора је смањен, али осцилује по годинама.
*******
На основу анализе основних показатеља стања безбедности саобраћаја за територију
Краљева, у периоду од 2001. до 2013. године, можемо издвојити следеће:
Најважније чињенице о стању безбедности саобраћаја на територији Краљева:
 Догодило се укупно 12.472 саобраћајне незгоде, од којих је 226 саобраћајних
незгода са погинулим, а 3.760 са повређеним лицима.
 У саобраћајним незгодама погинуло је 244 лица, док је теже и лакше
повређено 4.429 лица.
 Није успостављен опадајући тренд броја погинулих и повређених лица.
 Највише погинулих лица у СН било је у децембру и септембру месецу.
 Највише повређених лица у СН било је у току летњих месеци (јул), а најмање
у току зимских месеци (фебруар).
 Највећи број саобраћајних незгода са погинулим лицима припада врстама
обарање или гажење пешака, судар из супротних смерова и слетање возила
са пута.
 Највише саобраћајних незгода са повређеним лицима припада врстама
обарање или гажење пешака, бочни судар и слетање возила са пута.
 У саобраћајним незгодама погинуло је 8-оро деце, а повређено 419.
 Није успостављен стабилан опадајући тренд броја повређене деце у СН.
 Деца у саобраћајним незгодама најчешће страдају као пешаци (43%), као
путници у возилу (37%) и као возачи (20%).
 Млади у саобраћајним незгодама чине 16,8% од свих погинулих лица, односно
37,7% од укупног броја повређених лица у СН .
 Млади у саобраћају најчешће страдају у својству возача и путника у возилу
(89%), а најмање у својству пешака (11%).
 Пешаци чине 23,8% од укупног броја погинулих лица у СН.
 Бициклисти чине 11,1% од укупног броја погинулих лица.
 У саобраћајним незгодама у којима су учествовали трактори погинуло је
13,1% од укупног броја погинулих лица.
 Од укупног броја погинулих лица у СН, око 40% чине млади и пешаци
заједно.
 Недостатак едукације усмерене ка најмлађој категорији учесника у
саобраћају и ка младим учесницима у саобраћају.
 Неприлагођеност путне инфраструктуре рањивим категоријама учесника у
саобраћају.
 Веома низак ниво употребе сигурносних појасева напред у путничким
аутомобилима и лаким теретним возилима1 (најмање у Србији и то 53,7%
ван насеља и 45% у насељу).
 Сваки стоти возач у насељу је под утицајем алкохола (1,06%).
 Веома висока вредност процента прекорачења брзине за више од 10 km/h,
код путничких аутомобила у насељу (31,25%).
1

Агенција за безбедност саобраћаја прикупља податке о индикаторима безбедности саобраћаја на нивоу
полицијских управа.
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На основу анализе основних показатеља стања безбедности саобраћаја на територији
Краљева, стање безбедности саобраћаја није на задовољавајућем нивоу. Основни разлог
томе јесте чињеница да за већину посматраних категорија учесника у саобраћају није
успостављен тренд смањења броја и последица саобраћајних незгода. Број погинулих и
повређених лица у саобраћајним незгодама може се смањити добро организованим
радом и спровођењем осмишљених и координираних мера.
С обзиром на најчешће врсте најтежих саобраћајних незгода обарање или гажење
пешака, судари из супротних смерова и слетање возила са пута, потребно је
утврдити које су деонице пута где се најчешће догађају саобраћајне незгоде код којих
долази до ових судара и који је узрок томе, а затим предузети адекватне мере за
унапређење безбедности саобраћаја на овим локацијама.
На локацијама где су највећа страдања пешака (обарање или гажење пешака)
предузети одговарајуће техничко-регулативне и грађевинске мере у смислу заштите
пешака и смиривања саобраћаја, односно смањивања брзина кретања возила. Потребно
је редовно спроводити кампање, усмерене ка возачима и пешацима, у циљу унапређења
безбедности пешака у саобраћају. Неопходно је, такође, промовисати употребу светлоодбојних прслука од стране пешака на неосветљеним деоницама путева и сл. На
деоницама где се догађају судари из супротних смерова изградити разделна острва
између коловозних трака, поставити адекватну саобраћајну сигнализацију, појачати
контролу саобраћајних прописа и сл. На деоницама где долази до слетања возила са
пута уредити заштитни појас поред пута тако да последице ''излетања'' возила са пута
буду што мање. Уклонити из заштитног појаса непомичне физичке препреке у која би
возила могла ударити након слетања са пута, поставити адекватну саобраћајну
сигнализацију која би возачима на време скренула пажњу да наилазе на опасну деоницу
пута, појачати присуство саобраћајне полиције и контролу поштовања прописа на овим
локацијама и сл.
Због великог броја повређених младих лица у саобраћајним незгодама, односно лица
старости од 15 до 30 година у својству возача и путника, потребно је усмерити рад ка
едукацији младих учесника у саобраћају, посебно оних који тек треба да полажу
возачки испит. Теме којима је потребно посветити највише пажње су: значај
коришћења сигурносног појаса у возилу, ризична понашања младих приликом
управљања моторним возилом, опасности вожње под утицајем алкохола и других
психоактивних супстанци, опасности због превелике брзине кретања и однос према
рањивим категоријама учесника у саобраћају - пешацима, бициклистима, а пре свега
деци.
Посебну пажњу потребно је посветити едукацији најмлађих учесника у саобраћају,
односно едукацији њихових родитеља, имајући у виду да деца следе модел понашања
родитеља у саобраћају.
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Предлог неких општих мера на територији Краљева










Унапређење путне инфраструктуре (санација црних тачака; изградња
разделних острва између коловозних трака на путевима већег ранга где
долази до судара из супротних смерова; уређење заштитног појаса поред пута
на локацијама где долази до слетања возила са пута; постављање нове
саобраћајне сигнализације и опреме-физичке препреке, у циљу смањивања
брзина кретања возила и сл.).
Заштита деце у саобраћају (редовно спровођење активности у циљу
едукације и промене свести становништва о значају употребе система заштите
за децу у возилима (ауто седишта за децу и др.); обележавање ''зона школа'' и
постављање друге саобраћајне сигнализације и опреме у циљу унапређења
безбедности деце-пешака; спровођење кампања за безбедно учествовање деце
у саобраћају; пружање подршке унапређењу саобраћајног васпитања и
образовања).
Заштита младих у саобраћају (редовно спровођење активности усмерених
ка едукацији младих учесника у саобраћају, посебно оних који тек треба да
полажу возачки испит).
Заштита пешака у саобраћају (редовно спровођење кампања у циљу
унапређења безбедности пешака у саобраћају; постављање додатне
саобраћајне сигнализације и опреме у циљу заштите пешака – ограничити
брзине кретања возила, поставити заштитне ограде, физичке препреке на
коловозу, посебно у зонама атракција: пијаце, тржни центри, зоне школа;
додатно осветљавање пешачких прелаза; обележавање ''зона школа'';
обележавање ''зона 30'' и ''зона успореног саобраћаја'' и сл).
Промена понашања учесника у саобраћају (редовно спровођење
превентивно-промотивних активности - кампања и акција усмерених ка
унапређењу безбедности саобраћаја).
Спровођење поштовања прописа у саобраћају (већа присила од стране
саобраћајне полиције на локацијама које су се издвојиле као небезбедне, а
посебно контрола поштовања ограничења брзине, конзумирање алкохола,
употреба сигурносних појасева у возилу; контрола прописа који се односе на
пешаке; постављање система за видеонадзор саобраћаја; постављање опреме
за детекцију саобраћајних прекршаја итд.).

АНАЛИЗА ''ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА''
Градска управа града Краљева има формиран Буџетски фонд за саобраћај града
Краљева који је усвојио Програме коришћења буџетског фонда за саобраћај града
Краљева за 2011, 2012. и 2013. годину. Од 2012. године, решењем градоначелника
Краљева формиран је Савет за координацију послова безбедности саобраћаја града
Краљева (у даљем тексту: Савет), који је усвојио Планове безбедности саобраћаја на
путевима на територији града Краљева за 2014. и 2015. годину. У даљем тексту
Програми из 2011, 2012. и 2013. године и Планови из 2014. и 2015. године биће
категорисани као ''годишњи програми''.
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Према достављеним подацима од стране града Краљева, а који су приказани у Табели
бр. 1, за период од 2011. до 2015. године, по годинама је укупно планирано од
26.500.000,00 РСД (2014.) до 44.278.678,42 РСД (2012.) за активности унапређења
безбедности саобраћаја. Подаци о реализацији средстава из годишњих програма, за
наведени период, нису достављени Агенцији до дана сачињавања овог документа.
Табела 1. Приказ средстава за унапређење безбедности саобраћаја града Краљева
Процењена
Приходована
средства
Пренета
средства
(Процена
средства из
Планирана Реализована
Година
(Извештај
Савета за
претходне
средства
средства***
Управе за
безбедност
године
трезор)
саобраћаја)
/
/
Недоступно
904.320,00
/
2009
/
/
Недоступно
18.216.101,00
/
2010
17.163.886,00 19.000.000,00 19.063.346,81 38.000.000,00 Недоступно
2011
15.332.503,00 18.000.000,00 28.797.978,42 44.278.678,42 Недоступно
2012
Недоступно
Недоступно 36.050.000,00 Недоступно
15.547.641,00
2013
Недоступно
Недоступно 26.500.000,00 Недоступно
16.275.999,00
2014
Недоступно
Недоступно 36.000.000,00 Недоступно
6.691.612,00*
2015
*Подаци за првa 4 месецa 2015. године.
** Подаци нису били доступни Агенцији до сачињавања овог извештаја

У Табели бр. 1 су разврстана средства према следећим категоријама:


Приходована средства по годинама према извештају Управе за трезор - 30% од
наплаћених новчаних казни за саобраћајне прекршаје начињене на подручју
града Краљева.
Процена средстава за дату годину која се врши на почетку године, а током
године се коригује ако се врши ребаланс буџета.
Пренета средства из претходне године према извештају савета, као средства
која су пренета у наредну годину, иако су планирана програмом да се утроше за
претходну годину.
Планирана средства за дату годину која представљају збир процењених
средстава за дату годину и пренетих средстава из претходне године.
Реализована средства која су стварно утрошена према планираним
активностима, а за које до сачињавања овог документа Агенција није имала
податке.






Детаљан преглед годишњих програма града Краљева дат је у Табелама бр. 2 до 6, док је
процентуална расподела средстава по годинама приказана на Графицима.
Табела 2. Детаљан преглед годишњег програма града Краљева за 2011. годину
Год
ина

Активност
1
1.1.

2011

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.

Средства за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима
Унапређење саобраћајне инфраструктуре на територији града Краљева (до 65
% од укупног буџета)
Израда студије: Анализа стања безбедности саобраћаја на путевима и улицама
града Краљева
Увођење видео надзора на раскрсницама
Израда елабората стања безбедности деце у саобраћају у зони школа
Санација опасних деоница на путевима и улицама града Краљева
Израда катастра саобраћајне сигнализације
Унапређење саобраћајног образовања и васпитања на територији града
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Износ

38.000.000,00

24.700.000,00

1.900.000,00

Краљева (до 5 % укупних средстава)
Стручно усавршавање васпитача, учитеља и наставника у циљу унапређења
рада са децом ( семинари, радионице и сл.)
Израда и набавка публикација за децу и предшколским установама у
основним школама у Краљеву
Финансирање пројеката невладиних и других организација у циљу
унапређења СОВ-а
Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја у
граду Краљеву (до 10 % укупних средстава)
Реализација 4 кампање безбедности саобраћаја
Припрема и израда билтена и других извештаја
Подршка такмичењима деце основних и средњих школа за најбоље литерарне,
ликовне, музичке и друге радове који промовишу безбедно коришћење путева
и улица
Финансирање пројеката невладиних и других организација
Научно - истраживачки рад у области безбедности саобраћаја (до 5 % укупних
средстава)
Истраживање ставова учесника у саобраћају о ризицима у саобраћаја у граду
Краљеву
Израда Предлога Стратегије безбедности саобраћаја града Краљева за период
од 2011. године до 2015. године
Израда Предлога Извршног плана безбедности саобраћаја града Краљева за
2011. годину
Истраживање других проблема у безбедности саобраћаја
Рад Савета за безбедност саобраћаја и опремање органа задужених за
безбедност саобраћаја специфичном техничком опремом ( до 15 % укупних
средстава)
Накнаде члановима Савета и другим ангажованим лицима за долазак и рад на
седницама
Опремање органа задужених за безбедност саобраћаја специфичном
техничком опремом
Трошкови стручног усавршавања и унапређивања знања из области
безбедности саобраћаја
Трошкови припреме материјала за седнице, репрезентације, други трошкови
организовања седница.

2.1.
2.2.
2.3.
3
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

3.800.000,00

1.900.000,00

5.700.000,00

Табела 3. Детаљан преглед годишњег програма града Краљева за 2012. годину
Год
ина

Активност

Износ

2012

Средства за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима

44.278.678,42

Табела 3-наставак. Детаљан преглед годишњег програма града Краљева за 2012. годину
Год
ина

Активност
1.
1.1.

2012

Износ

Унапређење саобраћајне инфраструктуре на територији града Краљева (до
50 % укупних средстава)
Санација црних тачака и опасних деоница на путевима и улицама града
Краљева

1.2.

Реализација Елабората безбедности деце у саобраћају у зони школа

1.3.

Увођење видео надзора на раскрсницама

1.4.

Појачано обележавање хоризонталне и вертикалне сигнализације са
посебним акцентом на пешачке прелазе и аутобуска стајалишта ( на
местима где је утврђено да је угрожена безбедност саобраћаја )
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22.139.339,00

1.5.

Остале активности на унапређењу саобраћајне инфраструктуре

2.

Унапређење саобраћајног васпитања и образовања (5% укупних средстава)

2.1.

Стручно усавршавање васпитача, учитеља и наставника у циљу унапређења
рада са децом (семинари, радионице и сл.)
Израда и набавка публикација за децу у предшколским установама и
основним школама у Краљеву
Финансирање пројеката невладиних и других организација у циљу
унапређења СОВ -а

2.2.
2.3.
2.4.

Остале активности на унапређењу саобраћајног васпитања и образовања

3.

Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја у
граду Краљеву (до 10 % укупних средстава)

3.1.

Реализација више кампања из безбедности саобраћаја:
- Постављање више плаката, билборда са темом БС
- Акције усмерене ка бициклистима, мотоциклистима и трактористима
- Акције: "Стоп алкохолу","Ђаци прваци", "Смањи брзину", "Вежи се",
''Поштуј прописе".

3.2.

Припрема и израда билтена и других извештаја

3.3.

Подршка такмичењима деце основних и средњих школа за најбоље
литерарне, ликовне, музичке и друге радове који промовишу безбедно
коришћење путева и улица

3.4.

Финансирање пројеката невладиних и других организација

3.5.

Остале превентивно промотивне активности

4.

Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја (до 20 %
укупних средстава)

4.1.

4.2.
4.3.

2.213.934,00

4.427.868,00

Израда студије: Анализа стања безбедности саобраћаја на путевима и
улицама града Краљева, за период од 2012. године до 2020. године
Израда Предлога Стратегије безбедности саобраћаја града Краљева за
период од 2012. године до 2020. године
Израда Предлога Извршног плана безбедности саобраћаја града Краљева за
2012. годину

4.4.

Израда катастра саобраћајне сигнализације

4.5.

Израда катастра аутобуских стајалишта

4.6.

Израда пројекта: Пешачка стаза ( тротоар) у Змајевачкој улици до
раскрснице са улицом Вељка Мићуновића

4.7.

Израда пројекта: Пешачка стаза (тротоар ) у Драгчићима

4.8.

Израда пројекта: Пешачка стаза (тротоар) на Берановцу (Првомајска улица
и улица Васе Чарапића)

8.855.735,00

Табела 3-наставак. Детаљан преглед годишњег програма града Краљева за 2012. годину
Год
ина

Активност
4.9.
4.10.

2012

5.
5.1.
5.2.

Израда пројекта: Пешачка стаза (тротоар) у Матаругама (Пећинска улица и
улица Стефана Филиповића)
Истраживање других проблема у безбедности саобраћаја на територији града
Краљева
Рад Савета за координацију послова безбедности саобраћаја (до 15 % укупних
средстава)
Накнаде члановима Савета и другим ангажованим лицима за долазак и рад на
седницама
Опремање органа задужених за безбедност саобраћаја специфичном
техничком опремом
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Износ

6.641.802,00

5.3.
5.4.

Трошкови стручног усавршавања и унапређивања знања из области
безбедности саобраћаја
Трошкови припреме материјала за седнице, репрезентације, други трошкови
организовања седница.

Табела 4. Детаљан преглед годишњег програма града Краљева за 2013. годину
Год
ина

Активност
Средства за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима
1.

Унапређење саобраћајне инфраструктуре на територији града Краљева (50 %
укупних средстава)

1.1.

Санација црних тачака и опасних деоница на јавним путевима града Краљева

1.2.

Реализација Елабората безбедности деце у саобраћају у зони школа

1.3.

Увођење видео надзора на раскрсницама

2.
2.1.
2.2.

Унапређење саобраћајног образовања и васпитања на територији града
Краљева (до 5 % укупних средстава)
Стручно усавршавање васпитача, учитеља и наставника у циљу унапређења
рада са децом (семинари, радионице и сл.)
Израда и набавка публикација за децу у предшколским установама и
основним школама у Краљеву

2.3.

Изградња школског полигона за едукацију деце у саобраћају

2.4.

Финансирање пројеката удружења грађана, невладиних и других
организација у циљу унапређења СОВ -а и васпитања деце

2.5.

Остале активности на унапређењу саобраћајног образовања и васпитања

2013
3.

Реализација више кампања из безбедности саобраћаја

3.2.

Припрема и израда билтена и других извештаја

3.3.

Подршка такмичењима деце основних и средњих школа за најбоље
литерарне, ликовне, музичке и друге радове
који промовишу безбедно коришћење путева и улица

3.4.

Финансирање пројеката удружења грађана, невладиних и других
организација.

3.5.

Остале превентивно-промотивне активности

4.1.

36.050.000,00

18.025.000,00

1.802.500,00

Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја у
граду Краљеву (до 5% укупних средстава)

3.1.

4.

Износ

1.802.500,00

Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја (до 20 %
укупних средстава)
Израда студије: Анализа стања безбедности саобраћаја на јавним путевима
града Краљева

7.210.000,00

Табела 4-наставак. Детаљан преглед годишњег програма града Краљева за 2013. годину
Год
ина

2013

Активност
4.2.

Израда Предлога Стратегије безбедности саобраћаја града Краљева за период
од 2013. године до 2020. године

4.3.

Остали пројекти

5.
5.1.

Рад Савета за координацију послова безбедности саобраћаја (до 20 % укупних
средстава)
Накнаде члановима Савета и другим ангажованим лицима за долазак и рад на
седницама
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Износ
2.210.000,00

7.210.000,00

5.2.
5.3.
5.4.

Опремање органа задужених за безбедност саобраћаја специфичном
техничком опремом
Трошкови стручног усавршавaња и унапређивања знања из области
безбедности саобраћаја
Трошкови припреме материјала за седнице, репрезентације, други трошкови
организовања седница.

Табела 5. Детаљан преглед годишњег програма града Краљева, за 2014. годину
Год
ина

Активност
1. Унапређење саобраћајне инфраструктуре

Износ
13.250.000,00

1.1. Санација црних тачака и опасних деоница на јавним путевима града Краљева
1.1.1.

Увођење светлосне сигнализације на раскрсници улице Димитрија Туцовића и
улице Индустријске

Изградња тротоара у улици Слободана Пенезића, од раскрснице са улицом
1.1.2. Војводе Степе, левом страном у дужини од око 150 м, укупне површине око 300
м2
1.1.3.

2.500.000,00

Постављање заштитне ограде на мостовима и пропустима дуж општинских и
некатегорисаних путева

1.2. Задатак: Реализација Елабората безбедности деце у саобраћају у зони школе
1.2.1. ОШ „Вук Караџић“ Рибница
1.2.2. ОШ „Свети Сава“ Рибница
2014 1.2.3. ОШ „Димитрија Туцовића“ Краљево, фаза 2, постављање заштитне ограде са
леве стране Доситејеве улице, у дужини од око 100 метара

7.250.000,00

1.2.4. Шумарска школа Краљево
1.2.5.

Обележавање зоне школе на општинским путевима саобраћајним знаковима III82, III-82.1, III-68 и III-79.

1.3. Задатак: Увођење видео надзора (I фаза)

3.500.000,00

2. Унапређење саобраћајног образовања и васпитања на територији града Краљева

400.000,00

2.1

Стручно усавршавање васпитача, учитеља и наставника у циљу унапређења рада
са децом (семинари, радионице и слично)

100.000,00

2.2

Израда и набавка публикација за децу у предшколским установама и основним
школама у граду Краљеву

100.000,00

2.3.

Финансирање пројеката невладиних и других организација у циљу унапређења
саобраћајног образовања и васпитања деце

100.000,00

2.4 Остале активности на унапређењу саобраћајног образовања и васпитања

100.000,00

Табела 5-наставак. Детаљан преглед годишњег програма града Краљева за 2014. годину
Активност
3.

Износ

Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја у граду
1.850.000,00
Краљеву

3.1. Реализација више кампања из области безбедности саобраћаја
1.550.000,00

3.1.1. Набавка седишта за децу
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3.1.2.

Кампање везане за трактористе, мотоциклисте, пешаке, бициклисте, возаче, ђаке
прваке, Дан сећања на жртве саобраћајних незгода, стоп алкохолу.

3.2. Припрема и израда билтена и других извештаја о стању безбедности саобраћаја

100.000,00

3.3. Финансирање пројеката удружења грађана, невладиних и других организација.

200.000,00

4.
4.1.

Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја

7.500.000,00

Израда предлога Стратегије безбедности саобраћаја града Краљева за период од 2013.
4.740.000,00
до 2020. године

Израда пројектно-техничке документације за изградњу тротоара и пешачких стаза, за
4.2. унапређење безбедности саобраћаја на раскрсницама, кратким деоницама јавних
путева, за унапређење безбедности деце у саобраћају у зонама школа
4.2.1.

Израда пројекта унапређења безбедности саобраћаја на раскрсници Индустријске
улице, улице Зелена Гора и улице Димитрија Туцовића (скретање за Ложионицу)

4.2.2. Израда пројекта унапређења безбедности саобраћаја у зони три школе
Израда пројекта пешачке стазе у Змајевачкој улици (од Излетничке улице до улице
Вељка Мићуновића)
Израда пројекта пешачке стазе у Првомајској улици (од државног пута до раскрснице
4.2.4.
Јовац-Метикоши)
2.760.000,00
4.2.3.

4.2.5. Израда пројекта пешачке стазе на Берановцу наспрам Аутодрома
4.2.6. Израда пројекта пешачке стазе у Чибуковцу (од Савићевића до кафане „Гашпер“)
4.2.7. Израда пројекта пешачке стазе у улици Вука Караџића
4.2.8. Израда пројекта пешачке стазе у Шумарима (Метикоши)
4.2.9. Израда пројекта пешачке стазе на Буњачком брду
4.2.10. Израда пројекта пешачке стазе од Топа (Ружића брдо) до школе у Дракчићима
4.2.11.
5.

Израда пројекта пешачке стазе у улици Драгослава Миљковића у Јарчујаку (од кафане
„Европа“ до школе)
Рад Савета за координацију послова безбедности саобраћаја

5.1. Накнаде члановима Савета за долазак и рад на седницама
5.2.
5.2.1.
5.2.2.
5.3.
5.4.

3.500.000,00
1.500.000,00

Опремање органа задужених за безбедност саобраћаја специфичном техничком
1.500.000,00
опремом
Опремање ПУ Краљево – Саобраћајна полиција; 1 возило, 2 лаптопа, 1 блиц за
фотоапарат за евиденцију саобраћајних незгода
Опремање Одсека за послове саобраћаја и Саобраћајне инспекције Градске управе
града Краљева следећом опремом: 1 монитор за рачунар, 2 хард диска, 1 лаптоп
Трошкови стручног усавршавања и унапређивања знања из области безбедности
300.000,00
саобраћаја
Трошкови припреме материјала за седнице, репрезентације, други трошкови
организовања седница, трошкови мобилних телефона, интернета и слично, трошкови 200.000,00
одржавања и експлоатације возила за потребе Савета и слично.

Табела 6. Детаљан преглед годишњег програма града Краљева за 2015. годину
Прва област рада - Унапређење саобраћајне инфраструктуре

1.800.000,00

1.1.

Увођење видео надзора (I фаза)

5.500.000,00

1.2.

Санација црних тачака и опасних деоница на јавним путевима града Краљева

1.2.1.

Изградња тротоара (пешачке стазе) у Змајевачкој улици
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4.000.000,00

1.3.

Реализација Елабората безбедности деце у саобраћају у зони школе

1.3.1.

ОШ „Ђура Јакшић“ Конарево

1.3.2.

ОШ „Доситеј Обрадовић“ Врба

1.3.3.

Обележавање зоне школе на општинским и некатегорисаним путевима
саобраћајним знаковима III-82, III-82.1, III-68 и III-79.(Змајевац, Гледић, Годачица,
Раваница, Лешево, Драгосињци, Буковица, Лазац, Доњи Милаковац, Закута,
Дедевци, Чукојевац, Стубал, Горњи Лађевци, Милочај, Обрва, Цветке, Ушћански
крај, Богутовац, Лопатница, Пропљеница, Толишница)

1.4.
1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

7.700.000,00

Израда техничке документације за поправљање саобраћајне инфраструктуре
Израда пројекта техничког регулисања саобраћаја на државном путу у Витановцу
код пружног прелаза (Пројекат пешачке стазе, аутобуског стајалишта и уређења
пружног прелаза за пешаке - саобраћајни и грађевински пројекат)
Израда пројекта саобраћајног уређења раскрснице улица Карађорђева, Зелена Гора
и Вука Караџића (Грађевински и саобраћајни пројекат уз анализу саобраћајних
токова и избор оптималног решења раскрснице).
Израда пројекта колско пешачке стазе за приступ парку Пљакин шанац
(Саобраћајни и грађевински пројекат уз обавезно сагледавање постојеће
инфраструктуре, топловод и оптички каблови)
Израда пројекта саобраћајног уређења раскрснице улица Зелена Гора,
Индустријска и Димитрија Туцовића (Грађевински и саобраћајни пројекат уз
анализу саобраћајних токова и избор оптималног решења раскрснице)

800.000,00

2.

Друга област рада - Унапређење саобраћајног образовања и васпитања

3.000.000,00

2.1

Изградња школског полигона за саобраћајно образовање и васпитање деце на
простору дворишта ОШ „Вук Караџић“ у Рибници

2.500.000,00

2.2

Стручно усавршавање васпитача, учитеља и наставника у циљу унапређења рада
са децом (семинари, радионице и слично)

2.3.
2.4.

Израда и набавка публикација за децу у предшколским установама и основним
школама у граду Краљеву
Суфинансирање такмичења „Шта знаш о саобраћају“

50.000,00
50.000,00
100.000,00

2.5.

Опремање кабинета у основним школама саобраћајно-техничком опремом у циљу
унапређења саобраћајног образовања и васпитања

300.000,00

3.

Трећа област рада – Превентивно - промотивне активности из области безбедности
саобраћаја

7.700.000,00

3.1.

Набавка безбедносних ауто седишта за децу

5.000.000,00

3.2.

Брзински дисплеји (Доситејева улица – 2 ком, Жичка улица – 2 ком, Улица Јована
Дерока – 2 ком)

2.000.000,00

3.3.

Реализација више кампања из области безбедности саобраћаја. Кампање из
области безбедности саобраћаја везане за инвалидна лица, мотоциклисте, пешаке,
бициклисте, возаче, ђаке прваке, Дан сећања на жртве саобраћајних незгода, стоп
алкохолу, дроги.

500.000,00

Табела 6-наставак. Детаљан преглед годишњег програма града Краљева за 2015. годину
Активност
3.4.
4.

Износ

Финансирање пројеката удружења грађана, невладиних и других организација.

200.000,00

Четврта област - Научно истраживачки рад

800.000,00
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4.1.

Израда техничке документације за унапређење безбедности деце у саобраћају у
зонама школа. Зоне школа: Шумарице, Витановац, Печеног, Витковац

500.000,00

4.2.

Израда техничке документације за унапређење безбедности саобраћаја на путној
мрежи на територији града Краљева

300.000,00

Пета област - Рад Савета за координацију послова безбедности саобраћаја

6.500.000,00

5.1.

Накнаде члановима Савета за долазак и рад на седницама
Време реализације: до 10. у месецу се подноси захтев за исплату накнада за
присуство седницама које су одржане у претходном месецу. Пружалац услуге:
Градска управа града Краљева.
Активност се реализује тако што се Одељењу за заједничке послове подноси
захтев да се изврши исплата одговарајућих износа на рачуне чланова Савета са
позиције 5.1. Програма коришћења средстава.

1.200.000,00

5.2.

Опремање органа задужених за безбедност саобраћаја специфичном техничком
опремом
Опремање ПУ Краљево – Саобраћајне полиције следећом опремом:
- 1 мотоцикл
- Дигитални фотоапарати (5 ком)
- Камера (1 ком)
- Алкометри (10 ком)
- Батерије за радарске уређаје (4 ком)
- Светлоодбојни прслуци (100 ком)
- Рачунар
- Штампачи (3 ком)
Опремање Градске управе града Краљева следећом опремом:
- 1 путнички аутомобил,
- 1 скутер,
- Радне машине за чишћење снега (2 ком)
- Лаптоп (1 ком),
- Фотоапарат са објективом (1 ком)
- Паркинг чуњеви
- Аутоматска рампа (2 ком)

4.900.000,00

5.3.

Трошкови стручног усавршавања и унапређивања знања из области безбедности
саобраћаја. Активност подразумева да чланови Савета присуствују одговарајућим
стручним семинарима. Избор чланова Савета ће се вршити на седницама Савета.
Трошкови неопходни за реализацију ове активности су трошкови котизације,
трошкови превоза и смештаја и трошкови за дневнице.

150.000,00

5.4.

Трошкови припреме материјала за седнице, репрезентације, други трошкови
организовања седница, трошкови мобилних телефона, интернета и слично,
трошкови одржавања и експлоатације возила за потребе Савета и слично.

250.000,00

5.

Анализа података из табеле бр. 2 и графика бр. 21 показује да је више од половине
средстава (65%) за 2011. годину планирано за поправљање саобраћајне инфраструктуре
на подручју града Краљева.
У оквиру преосталих 45% средстава, 15% је планирано за рад тела за безбедност
саобраћаја, 10% за превентивно-промотивне активности и по 5% за унапређење СОВ-а
и научно-истраживачки рад у безбедности саобраћаја. У 2011. годину пренето је укупно
19.063.346,81 РСД, који су били прикупљени током 2010. године.
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График 21. Процентуална расподела средстава у годишњем програму за 2011. годину у граду Краљеву
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График 22. Процентуална расподела средстава у годишњем програму за 2012. годину у граду Краљеву

Анализа података из табеле бр. 3 и графика бр. 22 показује да је половина средстава
планирана за поправљање саобраћајне инфраструктуре на подручју града Краљева.
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У оквиру преосталих 50% средстава, 20% је планирано за научно-истраживачки рад,
15% за рад тела, 10% за превентивно промотивне активности и 5% за унапређење
СОВ-а. У 2012. годину је из 2011. године пренето укупно 28.797.978,42 РСД.
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График 23. Процентуална расподела средстава у годишњем програму за 2013. годину у граду Краљеву

Анализа података из табеле бр. 4 и графика бр. 23 показује да је у току 2013. године
половина средстава планирана за поправљање саобраћајне инфраструктуре на подручју
града Краљева. У оквиру преосталих 50% средстава, по 20% је планирано за научноистраживачки рад и за рад тела, а по 5% за превентивно промотивне активности и
унапређење СОВ-а. Нема доступних података о укупно пренетим средствима у 2013.
годину из претходне календарске године.
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График 24. Процентуална расподела средстава у годишњем програму за 2014. годину у граду Краљеву
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Анализа података из табеле бр. 5 и графика бр. 24 показује да је у току 2014. године
половина средстава планирана за поправљање саобраћајне инфраструктуре на подручју
града Краљева. У оквиру преосталих 50% средстава, 28,3% је планирано за научноистраживачки рад, 13,21% средстава за рад тела, око 7% за превентивно промотивне
активности и 1,51% за унапређење СОВ-а. Нема доступних података о укупно
пренетим средствима у 2014. годину из претходне календарске године.
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График 25. Процентуална расподела средстава у годишњем програму за 2015. годину у граду Краљеву

Анализа података из табеле бр. 6 и графика бр. 25 показује да је у току 2015. године
половина средстава планирана за поправљање саобраћајне инфраструктуре на подручју
града Краљева. У оквиру преосталих 50% средстава, 21,39% је планирано за
превентивно промотивне активности, 18,06% средстава за рад тела, 8,33% за
унапређење СОВ-а и 2,22% је планирано за научно-истраживачки рад. Нема доступних
података о укупно пренетим средствима у 2015. годину из претходне календарске
године.
Планирана средстава за поправљање саобраћајне инфраструктуре су од 50% (20122015) до 65% (2011). С обзиром да није достављен извештај о реализацији планираних
средстава, то није могуће утврдити да ли су ова средства коришћења за редовно
одржавање путева (крпљење ударних рупа, одржавање хоризонталне и вертикалне
саобраћајне сигнализације, одржавање коловозних конструкција и др.) или су средства
коришћена за унапређење безбедности путне инфраструктуре (уређење зона школа и
других зона, изградњу тротоара на деоницама где пешаци страдају, санирање црних
тачака и опасних места, постављање заштитних ограда и сл.).
Удео средстава који је планиран за рад тела за координацију послова безбедности
саобраћаја је од 13,21% (у 2014. години) до 20% (у 2013. години). У оквиру овог
сегмента, средства су била планирана и за техничко опремање јединица саобраћајне
полиције и других органа надлежних за послове безбедности саобраћаја, укључујући и
стручна усавршавања чланова савета, а што одговара намени средстава и чиме се
доприноси јачању капацитета.
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График 26. Процентуална расподела средстава из годишњих програма за период од 2011. до 2015. године по
појединим областима

За унапређење саобраћајног образовања и васпитања (СОВ) су издвајана средства до
1,51% (у 2014. години), до 8,33% (у 2015. години). У периоду од 2011. до 2013. године
забележена је иста вредност планираних средстава за унапређење СОВ-а у износу од
5%. Из документације која је у време сачињавања овог извештаја била доступна
Агенцији, није јасно које су конкретне мере везане за унапређење СОВ у претходном
периоду реализоване.
За категорију превентивно-промотивне активности удео планираних средстава током
посматраног периода је био од 5% (у 2013. години) до 21,39% (у 2015. години), а за
научно-истраживачки рад, удео планираних средстава се кретао од 2,22% (у 2015.
години) до 28,30% (у 2014. години). Имајући у виду да није достављен извештај о
реализацији планираних средстава, то из доступне документације није јасно шта је и у
ком обиму од превентивно-промотивних активности и активности везаних за научноистраживачки рад реализовано.
На основу сумираних вредности из годишњих програма за период од 2011. до 2015.
године, град Краљево је приближно планирао средства према следећој расподели:
 53,15% средстава за поправљање саобраћајне инфраструктуре,
 16,34% за рад тела за безбедност саобраћаја и средстава за техничко опремање
јединица саобраћајне полиције и других органа надлежних за послове
безбедности саобраћаја,
 14,53% средстава за научно-истраживачки рад,
 10,83% средстава за превентивно-промотивне активности,
 5,15% средстава за унапређење саобраћајног образовања и васпитања.
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График 27. Приближна процентуална расподела средстава из годишњих програма града Краљева за период од 2011.
до 2015. године

На основу приказаних резултата, може се закључити да је град Краљево највећи део
средстава планирао за поправљање саобраћајне инфраструктуре. Како у време израде
овог документа нисмо располагали са извештајима о реализацији планираних
средстава, то из расположиве документације није јасно шта је од планираних
активности и у ком обиму реализовано. Из тог разлога, на основу расположиве
документације, није могуће дати прецизнији предлог будућих активности.
Закључак
Да би се могле квалитетно сагледати и унапредити активности за унапређење
безбедности саобраћаја које су наведене у годишњим програмима, неопходно је да нам
се доставе детаљни извештаји о реализацији планираних средстава по годинама са
тачно наведеним активностима и вредностима које су биле издвојене за њихову
реализацију.
На основу достављених детаљних извештаја о реализацији планираних средстава по
годинама, могуће је закључити да ли су средства реализована у складу са одредбама
Закона о безбедности саобраћаја на путевима и да ли су усмерена ка решавању
проблема који доводе до смртног страдања у саобраћајним незгодама.
Анализа података о саобраћајним незгодама показује да су пешаци најугроженија
категорија учесника у саобраћају, док анализа достављених годишњих програма указује
да пешаци нису препознати као најугроженија категорија и да најчешће планиране
активности нису биле усмерене ка њиховој заштити. С обзиром на овако утврђене
чињенице о страдању пешака, будуће активности треба планирати у функцији
унапређења њихове безбедности (изградња тротоара на деоницама где пешаци страдају,
уређење зона, едукација, кампање и др.).
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Подаци о индикаторима који се односе на коришћење сигурносног појаса и
безбедносног седишта за децу говоре да је проценат њихове употребе на веома ниском
нивоу, што указује на неопходност спровођења активности усмерених ка повећању
њихове употребе. Из достављених годишњих програма не може се препознати да су
спровођене активности биле усмерене на подизање свести о значају употребе
заштитних система.
Анализа саобраћајних незгода по виду настанка указује на проблем судара из
супротних смерова и слетање возила са пута. Из достављених годишњих програма није
могуће препознати да ли су и које су активности спровођене са циљем промене
понашања возача. У том смислу неопходно је сагледати конкретне извештаје о
реализованим активностима, па на основу тога анализирати и планирати активности
како ка возачима, тако и ка путницима.
У годишњим програмима је препознато да су планиране активности усмерене ка
безбедности деце у саобраћају (СОВ), али се из достављених података не може уочити
да ли су те активности и реализоване, у којој мери и на који начин, а за шта је такође
потребан детаљан извештај о реализованим активностима.
На основу достављених годишњих програма, не препознају се активности усмерене ка
младима, бициклистима и трактористима, иако се ове категорије издвајају као
угрожене. Да би се могле планирати активности у наредном периоду неопходно је да се
сагледа да ли је и шта је рађено са овим циљним групама учесника у саобраћају, а што
на основу годишњих програма није могуће утврдити. Наиме како је део планираних
средстава у годишњим програмима преношен у следећу годину и како није назначено
које су активности реализоване, то на основу доступних података није могуће
препознати да ли су реализоване активности биле у складу са наменом планираних
средстава (унапређење безбедности саобраћаја). Такође, у достављеним годишњим
програмима само за 2011. и 2012. годину су достављени подаци о пренетим средствима,
док се за остале године нису наводили износи средстава који су били пренети.
Како бисмо у наредном периоду успоставили опадајући тренд у погледу смртног
страдања у саобраћајним незгодама и како бисмо успоставили стабилан систем
безбедности саобраћаја, неопходно је да средства намењена за унапређење безбедности
саобраћаја буду усмерена ка примени мера чији ће ефекти дати највећи допринос
унапређењу постојећег стања.
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