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ПРОГРАМ ТРОШЕЊА
СРЕДСТАВА 2010-2015

ИЗВЕШТАЈ О ОСНОВНИМ ПОКАЗАТЕЉИМА СТАЊА
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
* ГРАД НОВИ САД *
Град Нови Сад припада Јужно-бачком округу. Укупна дужина путне мреже на
територији Општине је 380,7 km.
Тело за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима (у даљем
тексту Савет за безбедност саобраћаја) формирано је 2013. године.
У извештају о основним показатељима стања безбедности саобраћаја за Нови Сад
приказани су статистички подаци који се односе на период од 2001. до 2013. године.
У посматраном периоду догодило се 71.420 саобраћајних незгода (у даљем тексту СН)
од којих је 390 СН са погинулим лицима, а 12.432 СН са повређеним лицима. У СН у
Новом Саду погинуло је 456 лица, док је теже и лакше повређено 17.468 лица.
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График 1. Број погинулих лица у СН у периоду од 2001. до 2013. године

Aнализом података који су представљени на Графику бр. 1, може се уочити да је у
периоду од 2001. до 2013. године највише погинулих лица било у 2001. години (66).
Након тога, у 2002. години, дошло је до значајног смањења броја погинулих лица у СН
(36) и до краја посматраног периода број погинулих лица осцилује кроз године, мада се
генерално посматрано у периоду од 2004. до 2006. године може уочити тренд раста, а
затим, од 2007. године, тренд смањења броја погинулих лица. Најмање погинулих лица
у СН забележено је у 2012. години (15).
Имајући у виду да је Савет за безбедност саобраћаја формиран 2013. године,
евентуално раније формирање Савета могло је допринети смањењу укупног броја
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 Нови Сад и Републику Србију у
периоду од 2001. до 2013. године

Упоредном анализом података о броју погинулих лица у СН у посматраном периоду за
Нови Сад и Републику Србију, може се уочити да је у Републици успостављен тренд
пада броја погинулих лица од 2008. године, а у Новом Саду се након 2007. године може
уочити тренд смањења броја погинулих лица, али осцилујућег карактера (График бр. 2).
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График 3. Број повређених лица у СН на територији Новог Сада, у периоду од 2001. до 2013. године

Посматрајући укупан број повређених лица у СН на територији Новог Сада по
годинама (График бр. 3), може се уочити да у Новом Саду у периоду од 2003. до 2011.
године постоји тренд раста броја повређених лица, благо осцилујућег карактера, а
затим је успостављен тренд пада броја повређених лица у СН. Највише повређених
лица у СН било је у периоду од 2007. до 2012. године.
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График 4. Упоредна анализа број повређених лица у СН, процентуално по годинама, за Нови Сад и Републику Србију
у периоду од 2001. до 2013. године

Упоредном анализом података о броју повређених лица у СН на територији Новог Сада
и Републике Србије, може се уочити да је у Републици, највећи број повређених лица у
посматраном периоду био у 2007. и 2008. години, а на територији Новог Сада у периоду
од 2007. до 2012. године. На територији Републике је у периоду након 2008. године
приметан благи пад броја повређених лица у СН, а на територији Новог Сада након
2011. године (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 уочити да је највећи број погинулих лица у саобраћајним
незгодама, на територији Новог Сада, био у августу и октобру месецу, док је у осталим
месецима смртно страдао приближно уједначен број лица (График бр. 5).

4

1800

1698

1619

1600

Број повређених лица

1400
1200

1598

1662
1529

1504

1344

1273
1105

1566

1529

1041

1000

800
600
400
200
0

Број повређених лица

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 Новог Сада забележен је у мају
месецу, а најмањи у фебруару месецу. Овакви показатељи се могу тумачити мањом
мобилношћу становништва у зимском периоду, односно повећаном активношћу
становништва у летњим месецима (График бр. 6).
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График 7. Број СН са погинулим лицима, по видовима СН, у периоду од 2001. до 2013. године

У односу на постојећу расподелу по видовима (врстама) саобраћајних незгода,
најчешћи видови саобраћајних незгода са погинулим лицима су: судари из супротних
смерова и обарање или гажење пешака. Осим њих издвојили су се још: бочни
судари, судари при вожњи у истом смеру, слетање са коловоза и удар у објекат
поред пута и слетање возила са пута (График бр. 7).

5

Број СН са ПОВ лицима

3500
3000

2946 2927

2698

2500

1743

2000
1500
1000

562

500

378

361

318

153

138

98

96

11

3

0

Број СН са ПОВ лицима

График 8. Број СН са повређеним лицима, по видовима СН, у периоду од 2001. до 2013. године

Најчешћи вид саобраћајних незгода са повређеним лицима је обарање или гажење
пешака. Осим тог, као најчешћи видови саобраћајних незгода издвојили су се још:
судари при вожњи у истом смеру, бочни судари и судари из супротних смерова
(График бр. 8).
ПЕШАЦИ
У посматраном периоду на територији Новог Сада погинуло је 108 пешака, што чини
23,7% од укупног броја погинулих лица у саобраћајним незгодама на територији
Општине. У истом периоду повређено је 3.244 пешака што чини 18,6% 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
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Посматрајући расподелу укупног броја погинулих пешака у саобраћајним незгодама по
годинама, може се уочити да је највише пешака погинуло у 2003. години (15 пешака).
Број погинулих пешака осцилује кроз краће периоде, тако да је у 2005. и 2006. години
приметан тренд раста, а у 2012. и 2013. години тренд смањења броја погинулих пешака.
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График 10. Расподела броја повређених пешака у СН, по годинама, у периоду од 2001. до 2013. године

На основу расподеле укупног броја повређених пешака по годинама, може се уочити да
је број повређених пешака у благом паду након 2009. године. Највише повређених
пешака у СН било је у 2007. и 2009. години (297 и 293, респективно). Имајући у виду
резултате анализа, потребно је посебну пажњу усмерити ка унапређењу безбедности
пешака на територији Новог Сада. Неопходно је дефинисати локације повећане
угрожености пешака, узроке њиховог страдања и дати предлог мера (техничкорегулативне и грађевинске мере у циљу заштите пешака и смиривања саобраћаја,
односно смањивања брзина кретања возила, али и спровођење кампања усмерених ка
унапређењу безбедности пешака у саобраћају).
БИЦИКЛИСТИ

На територији Новог Сада у анализираном периоду погинуло је 38, а повређено 1.337
бициклиста. Имајући у виду да број погинулих бициклиста чини 8,3% од укупног броја
погинулих лица у СН, као и да се ради о рањивој категорији учесника у саобраћају,
требало би посветити посебну пажњу унапређењу безбедности ове категорије учесника
у саобраћају.

7

7

6

Број погинулих бициклиста

6
5
5
4

4

4

4

4

3
3
2

2

2

2

2
1

0

0

0
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Број погинулих бициклиста

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

Упоредном анализом расподеле укупног броја погинулих и укупног броја повређених
бициклиста по годинама, може се закључити да није успостављен опадајући тренд
броја настрадалих бициклиста, већ је број повређених бициклиста у порасту од 2007.
године (Графици бр. 11 и 12). Највећи број погинулих бициклиста био је у 2001. и 2007.
години, а највећи број повређених бициклиста у 2011. години (146).
ДЕЦА
У периоду од 2001. до 2013. године у саобраћајним незгодама на територији Новoг
Сада погинуло је 19-оро деце, а повређено 1.280. Имајући у виду да број повређене
деце чини 7,3% од укупног броја повређених лица у СН, долази се до закључка да
је у Новом Саду потребно посветити пажњу унапређењу безбедности деце у
саобраћају.
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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
смртно страдале деце у СН највише било у 2001, 2006. и 2007. години (6, 5 и 3,
респективно), док у 2002, 2003, 2005, 2008. и 2011. години није било погинуле деце у
СН. У осталим годинама посматраног периода погинуло је по једно дете у СН.
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График 14. Број повређене деце у СН у периоду од 2001. до 2013. године

Посматрајући расподелу укупног броја повређене деце у СН по годинама (График бр.
14), може се уочити да је највише повређене деце било у 2009. години (143), а након
2009. године успостављен је тренд пада броја повређене деце, који траје до краја
посматраног периода.
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График 15. Својство повређене деце у СН у периоду од 2001. до 2013. године

На основу анализе Графика бр. 15, може се уочити да деца у СН најчешће бивају
повређена као пешаци (45%). Као путници у возилу, деца бивају повређена у 42%
случајева, а као возачи (углавном деца-бициклисти) у 13% случајева. Приказани
резултати (График 15) указују да се, у циљу унапређења безбедности деце у саобраћају,
посебне мере морају усмерити ка безбедности деце-пешака (техничко-регулативне
мере, кампање, унапређење саобраћајног васпитања и образовања), као и у циљу
едукације и промене свести становништва о значају употребе система заштите за децу у
возилима (ауто седишта за децу и др.).
МЛАДИ
На територији Новог Сада, у периоду од 2001. до 2013. године, у саобраћајним
незгодама погинуло је 99 лица старости од 15 до 30 година. Број погинулих младих у
СН чини 21,7% од укупног броја погинулих лица у СН. У истом периоду у
саобраћајним незгодама повређено је 6.509 младих у саобраћају. Број повређених
младих у СН чини 37,3% од укупног броја повређених лица у СН.
Посматрајући расподелу укупног броја погинулих младих у СН по годинама може се
уочити да није успостављен тренд пада броја погинулих младих у СН (График бр. 16).
Највише младих погинуло је у 2002. и 2007. години (по 14). У последњој години
посматраног периода дошло је до наглог пораста броја погинулих младих лица у СН.
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График 16. Број погинулих младих у СН у периоду од 2001. до 2013. године
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График 17. Број повређених младих у СН у периоду од 2001. до 2013. године

Анализом расподеле укупног броја повређених младих у СН по годинама, може се
уочити да је највећи број повређених младих у саобраћају (График бр. 17) забележен у
периоду од 2007. до 2012. године. Након тога, у 2013. години, дошло је до смањења
броја повређених младих у СН. На основу анализе основних показатеља о страдању
младих учесника у саобраћају може се закључити да није успостављен опадајући тренд
броја повређених младих у саобраћајним незгодама, што доводи до закључка 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 Новог Сада, млади у саобраћају најчешће бивају повређени у својству
возача и путника (47% и 40%, респективно), а најмање у својству пешака (13%).
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.
ТРАКТОРИ

У саобраћајним незгодама у којима су учествовали трактори погинуло је 11, док је
повређено 137 лица.
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График 19. Број погинулих лица у СН са тракторима у периоду од 2001. до 2013. године

У посматраном периоду највише погинулих лица у СН са тракторима било је у 2002.
години (4). У 2004, 2005, 2007. и у периду од 2009. до 2012. године није било погинулих
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лица у СН са тракторима (График бр. 19), док у осталим годинама посматраног периода
број погинулих лица осцилује по годинама (од 1 до 2).
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График 20. Број повређених лица у СН са тракторима у периоду од 2001. до 2013. године

У периоду од 2001. године до 2013. године број повређених лица у СН са тракторима
осцилује по годинама. Највише повређених лица у саобраћајним незгодама са учешћем
трактора забележено је у периоду од 2001. до 2003. године. Након тога дошло је до
смањења броја повређених лица у СН са тракторима, али није успостављен стабилан
тренд пада броја повређених лица.
*******
На основу анализе основних показатеља стања безбедности саобраћаја за територију
Новог Сада, у периоду од 2001. до 2013. године, можемо издвојити следеће:
Најважније чињенице о стању безбедности саобраћаја на територији Новог
Сада:
 Догодило се укупно 71.420 саобраћајних незгода, од којих је 390 саобраћајних
незгода са погинулим, а 12.432 са повређеним лицима.
 У саобраћајним незгодама погинуло је 456 лица, док је теже и лакше
повређено 17.468 лица.
 Није успостављен стабилан тренд пада броја погинулих и повређених лица.
 Највише погинулих лица у СН било је у августу и октобру месецу.
 Највећи број повређених лица забележен је у мају месецу, а најмањи у
фебруару.
 Највећи број саобраћајних незгода са погинулим лицима припада врстама
судари из супротних смерова, обарање или гажење пешака, бочни судари,
судари при вожњи у истом смеру, слетање са коловоза и удар у објекат поред
пута и слетање возила са пута.
 Највише саобраћајних незгода са повређеним лицима припада врстама
обарање или гажење пешака, судари при вожњи у истом смеру, бочни судари
и судари из супротних смерова.
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У саобраћајним незгодама погинуло је 19 деце, а повређено 1.280.
Након 2009. године успостављен је тренд смањења броја повређене деце у СН.
Деца у саобраћајним незгодама најчешће бивају повређена као пешаци (45%),
затим као путници у возилу (42%) и као возачи (13%).
Млади у саобраћајним незгодама чине 21,7% од свих погинулих лица,
односно 37,3% од укупног броја повређених лица у СН.
Млади у саобраћају најчешће бивају повређени у својству возача (47%), затим
у својству путника у возилу (40%), а најмање у својству пешака (13%).
Пешаци чине 23,7% од укупног броја погинулих лица у СН.
Бициклисти чине 8,3% од укупног броја погинулих лица.
У саобраћајним незгодама у којима су учествовали трактори погинуло је 2,4%
од укупног броја погинулих лица.
Недостатак едукације усмерене ка најмлађој категорији учесника у
саобраћају и ка младим учесницима у саобраћају.
Неприлагођеност путне инфраструктуре рањивим категоријама учесника у
саобраћају.
Средњи ниво употребе сигурносних појасева напред (81,8% у насељу и
86,7% ван насеља) у путничким аутомобилима и лаким теретним
возилима1.
Проценат возача под утицајем алкохолa у саобраћајном току износи 1,20%
у насељу.
Проценат прекорачења брзине за више од 10 km/h код путничких
аутомобила ван насеља износи 20,42%.

На основу анализе основних показатеља стања безбедности саобраћаја на територији
Новог Сада, 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, судари из супротних
смерова, обарање или гажење пешака, бочни судари, судари при вожњи у истом
смеру, слетање са коловоза и удар у објекат поред пута 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 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 локацијама где су највећа страдања пешака
(обарање или гажење пешака) предузети одговарајуће техничко-регулативне и
грађевинске мере у циљу заштите пешака и смиривања саобраћаја, односно смањивања
1

Агенција за безбедност саобраћаја прикупља податке о индикаторима безбедности саобраћаја на нивоу
полицијских управа.
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брзина кретања возила. Потребно је редовно спроводити кампање, усмерене ка
возачима и пешацима, у циљу унапређења безбедности пешака у саобраћају. Бочни
судари се обично догађају на раскрсницама које нису једнозначно регулисане, на
којима је смањена прегледност, и сл. Потребно је утврдити локације на којима настају
бочни судари и идентификовати који конкретно проблеми безбедности саобраћаја
постоје на тим локацијама, како би се могле дефинисати мере побољшања безбедности
саобраћаја, као што су нпр. побољшање прегледности, смањење брзине кретања возила,
промена начина регулисања раскрснице, итд. На деоницама пута где се догађају судари
при вожњи у истом смеру, ограничити дозвољену брзину кретања возила и појачати
контролу поштовања прописа на овим локацијама. На деоницама где долази до
слетања возила са пута уредити заштитни појас поред пута тако да последице
''излетања'' возила са пута буду што мање. Поставити заштитну – еластичну ограду,
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.
Предлог општих мера на територији Новог Сада




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.); уређење ''зона школа'' и
постављање друге саобраћајне сигнализације и опреме у циљу унапређења
безбедности деце-пешака; спровођење кампања за безбедно учествовање деце
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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; уређење ''зона школа''; уређење ''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 НОВОГ САДА''
Градска управа града Новог Сада има формиран Савет за координацију послова
безбедности саобраћаја града Новог Сада који је усвојио Програме коришћења
средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју
града Новог Сада (у даљем тексту: годишњи програми) у периоду од 2010. до 2014.
године. Извештаји о реализацији средстава у време израде овог извештаја били су
доступни Агенцији за период 2010-2013. године. Према достављеним подацима од
стране града Новог Сада, а који су приказани у Табели бр. 1, за период од 2009. до
петог месеца 2015. године, по годинама је укупно приходовано 129.427.763,00 РСД од
наплаћених новчаних казни за саобраћајне прекршаје.
Табела 1. Приказ средстава за унапређење безбедности саобраћаја града Новог Сада

Година

Приходована
средства
(Извештај
Управе за
трезор)

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

2.030.985,00
27.101.274,00
26.949.647,00
25.703.654,00
20.603.074,00
19.077.297,00
7.961.832,00

Процењена
средства
(Процена
Савета за
безбедност
саобраћаја)
/
50.000.000,00
58.000.000,00
56.000.000,00
63.109.613,34
108.500.642
/

Пренета
средства из
претходне
године

Планирана
средства

Реализована
средства**

/
/
38.123.572,91
49.599.395,99
63.393.930,55
/
/

/
/
93.123.572,91
105.599.396.99
126.503.543,89
/
/

/
/
49.599.395.99
43.954.953,44
62.080.279,29
/
/

*Подаци за првa 4 месецa 2015. године.
** Подаци нису били доступни Агенцији до сачињавања овог извештаја.

16

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 Новог Сада.
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 Новог Сада дат је у Табелама бр. 2-6, док
је процентуална расподела средстава по годинама приказана на Графицима.

Табела 2. Детаљан преглед годишњег програма града Новог Сада за 2010. годину
Год.

2010

Активност
1. Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја на
територији града Новог Сада - Студија безбедности саобраћаја на
територији Града Новог Сада
1.1 Идентификација и класификација опасних места ("црних тачака") на
територији Града Новог Сада, са предлогом типских мера
1.2 Макро истраживање безбедности деце у саобраћају на територији Града
Новог Сада
1.3 Управљање брзинама на територији Града Новог Сада у Функцији
безбедности саобраћаја
2. Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја

Износ

3.200.000,00

2.1 Кампања: За већу безбедност у саобраћају на територији Града Новог Сада

6.200.000,00

6.694.842,50
3.200.000,00

3. Унапређење саобраћајног васпитања и образовања
3.1 Акција: Израда образовно васпитног материјала за децу у основним школама
4. Накнада за чланове Савета за координацију послова безбедности
саобраћаја на путевима на територији Града Новог Сада, који нису
запослени у управи Града Новог Сада
5. Накнада за чланове Савета за координацију послова безбедности
саобраћаја на путевима на територији Града Новог Сада, који су запослени
у управи Града Новог Сада
6. Поправљање саобраћајне инфраструктуре

5.000.000,00
900.000,00

900.000,00
26.094.842,50

Табела 3. Детаљан преглед годишњег програма града Новог Сада за 2011. годину
Год.

2011

Активност
1. Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја на
територији града Новог Сада - Студија безбедности саобраћаја на
територији Града Новог Сада
1.1 Идентификација и класификација опасних места ("црних тачака") на
територији Града Новог Сада, са предлогом типских мера
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Износ

3.174.200,00

1.2 Макро истраживање безбедности деце у саобраћају на територији Града
Новог Сада
1.3 Управљање брзинама на територији Града Новог Сада у Функцији
безбедности саобраћаја
1.4 Истраживање ставова о ризицима у саобраћају и понашања учесника о
саобраћају у Новом Саду и снимање и анализа најважнијих обележја понашања
учесника у саобраћају у Граду Новом Саду
1.5 Анализа хоризонталне саобраћајне сигнализације на територији Града Новог
Сада
1.6 Остале стручне услуге
2. Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја
2.1 Семинари за васпитаче, учитеље и наставнике у циљу унапређења рада са
децом из области безбедности саобраћаја
2.2 Организација манифестација за децу из основних и средњих школа који
промовишу безбедно коришћење путева и улица
2.3 Организација стручних скупова из области безбедности саобраћаја

8.000.000,00
3.068.000,00
6.000.000,00
300.000,00
1.352.438,00

2.700.000,00
1.400.000,00
1.637.000,00

2.4 Услуга штампања брошура које промовишу безбедну вожњу мотоциклом

300.000,00

2.5 Услуга штампања брошура које промовишу безбедну вожњу аутомобилом
2.6 Остале услуге штампања билтена у функцији повећања безбедности
саобраћаја
2.7 Израда спотова који промовишу безбедност саобраћаја

500.000,00

2.8 Закуп билборда у циљу промоције безбедности саобраћаја

650.000,00

500.000,00
650.000,00

Табела 3-наставак. Детаљан преглед годишњег програма града Новог Сада за 2011. годину
Год.

2011

Активност

Износ

3. Унапређење саобраћајног васпитања и образовања
3.1 Образовно васпитни материјал за децу у предшколским установама и
основним школама
3.2 Материјал и опрема за децу у предшколским установама и основним школама

5.000.000,00

4. Услуге информисања
5. Накнаде члановима Савета за координацију послова безбедности
саобраћаја на путевима на територији Града Новог Сада
5.1 Накнада за чланове Савета за координацију послова безбедности саобраћаја
на путевима на територији Града Новог Сада, који нису запослени у управи
Града Новог Сада
5.2 Накнада за чланове Савета за координацију послова безбедности саобраћаја
на путевима на територији Града Новог Сада, који су запослени у управи Града
Новог Сада
5.3 Службена путовања у инострнство чланова Савета за координацију послова
безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Новог Сада
5.4 Службена путовања у земљи чланова Савета за координацију послова
безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Новог Сада
6. Компјутерске услуге

10.980.229,68
4.600.000,00

2.218.362,00

2.174.303,00
2.260.000,00
740.000,00
1.000.000,00

7. Поправљање саобраћајне инфраструктуре
7.1 Поправљање, односно одржавање саобраћајне инфраструктуре

23.000.000,00

7.2 Санација опасних места према приоритетима из Студије из позиције I, тачка 1

3.919.040,20

7.3 Обележавање полигона

2.000.000,00

7.4 Текуће одржавање општих паркиралишта

5.000.000,00
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Табела 4. Детаљан преглед годишњег програма града Новог Сада за 2012. годину
Год.

2012

Активност

Износ

1. Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја на територији града
Новог Сада
1.1 Макро истраживање безбедности деце у саобраћају на територији Града Новог Сада
1.2 Истраживање ставова о ризицима у саобраћају и понашања учесника саобраћају у
Новом Саду и снимање и анализа најважнијих обележја понашања учесника у саобраћају у
Граду Новом Саду
1.3 Стратегија безбедности саобраћаја Града Новог Сада

10.700.000,00

1.4 Остале стручне услуге

1.000.000,00

2. Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја
2.1 Семинари за васпитаче, учитеље и наставнике у циљу унапређења рада са децом из
области безбедности саобраћаја
2.2 Организација манифестација за децу из основних и средњих школа који промовишу
безбедно коришћење путева и улица
2.3 Организација стручних скупова из области безбедности саобраћаја
2.4 Услуга штампања и дистрибуције у функцији повећања безбедности саобраћаја
2.5 Услуга штампања брошура које промовишу безбедну вожњу аутомобилом

8.240.000,00
5.760.000,00

2.700.000,00
1.400.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
500.000,00

2.6 Израда и емитовања спотова који промовишу безбедност саобраћаја

1.500.000,00

2.7 Закуп билборда у циљу промоције безбедности саобраћаја

1.500.000,00

2.8 Набавка и постављање уређаја за контролу саобраћаја

7.751.883,99

2.9 Анализа ознака на коловозу на територији Града Новог Сада

300.000,00

Табела 4-наставак. Детаљан преглед годишњег програма града Новог Сада за 2012. годину
Год.

Активност
2.10 Анализа изведене коловозне конструкције

300.000,00

2.11 Независна контрола квалитета асфалта

300.000,00

3. Унапређење саобраћајног васпитања и образовања
3.1 Образовно васпитни материјал за децу у предшколским установама и основним
школама
3.2 Материјал и опрема за децу у предшколским установама и основним школама
3.3 Израда пројекта "Саобраћајни полигон"
4. Накнаде члановима Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на
путевима на територији Града Новог Сада
4.1 Накнада за чланове Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на
путевима на територији Града Новог Сада, који нису запослени у управи Града Новог
Сада
2012

Износ

6.000.000,00
11.000.000,00
1.000.000,00

1.500.000,00

4.2 Накнада за чланове Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на
путевима на територији Града Новог Сада, који су запослени у управи Града Новог Сада

1.800.000,00

4.3 Службена путовања у иностранство

3.000.000,00

4.4 Службена путовања у земљи

1.500.000,00

5. Компјутерске услуге

1.000.000,00

6. Техничко опремање јединица саобраћајне полиције
6.1 Ручни радари

3.312.000,00

6.2 Административна опрема

2.785.000,00

7. Поправљање саобраћајне инфраструктуре
7.1 Поправљање, односно одржавање саобраћајне инфраструктуре
7.2 Санација опасних места према приоритетима из Пројекта идентификација и
класификација опасних места на територији Града Новог Сада
7.3 Обележавање полигона
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5.000.000,00
20.000.000,00
3.000.000,00

Табела 5-наставак. Детаљан преглед годишњег програма града Новог Сада за 2013. годину
Год.

2013

Активност
1. Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја
1.1 Истраживање ставова о ризицима у саобраћају и понашања учесника у
саобраћају у Новом Саду и снимање и анализа најважнијих обележја понашања
учесника у саобраћају у Граду Новом Саду
1.2 Истраживање утицаја одвијања јавног превоза путника на безбедност
саобраћаја на територији града Новог Сада
1.3 Примена нових решења хоризонталне сигнализације и саобраћајне опреме у
циљу повећања безбедности свих учесника у саобраћају на територији Града
Новог Сада
1.4 Израда студије безбедност бициклиста у саобраћају у Граду Новом Саду са
конкретним предлозима за побољшање стања
1.5 Студија за особе са посебним потребама
1.6 Студија анализе страдања особа старијих од 65 година и мере у циљу
повећања безбедности на територији града Новог Сада са презентацијом у
геронтолошким центрима и домовима пензионера
1.7 Стратегија безбедности саобраћаја у Граду Новом Саду
1.8 Остале опште услуге
1.9 Семинари за васпитаче, учитеље и наставнике у циљу унапређења рада са
децом из области безбедности саобраћаја
1.10 Организација стручних скупова из области безбедности саобраћаја

Износ

4.248.000,00
3.860.000,00
2.400.000,00
2.440.000,00
3.500.000,00
3.500.000,00
5.276.024,19
1.000.133,50
1.250.000,00
2.300.000,00

Табела 5-наставак. Детаљан преглед годишњег програма града Новог Сада за 2013. годину
Год.

2013

Активност

Износ

1.11 Услуге штампања у функцији повећања безбедности саобраћаја

3.599.000,00

1.12 Израда и емитовање спотова који промовишу безбедност саобраћаја

5.500.000,00

1.13 Билборди у циљу промоције безбедности саобраћаја
1.14 Услуге поште и доставе - дистрибуција флајера и осталог материјала из
области безбедности саобраћаја
1.15. Промотивни материјал
1.16 Едукација родитеља за повећање безбедности коришћењем дечијих ауто
седишта
2. Унапређење саобраћајног васпитања и образовања
2.1 Организација манифестација за децу предшколских, основних и средњих
школа које промовишу безбедно коришћење путева и улица
2.2 Едукација учитеља и наставника за рад са децом на саобраћајним полигонима
2.3 Саобраћајна едукација деце предшколског узраста кроз саобраћајну
едукативну представу
2.4 Саобраћајна едукација ученика првог и другог разреда основних школа у
Новом Саду кроз саобраћајне радионице на полигонима
2.5 Образовно-васпитни материјал за децу у предшколским установама
3. Накнаде члановима Савета за координацију послова безбедности
саобраћаја на путевима на територији Новог Сада
3.1 Накнада за чланове Савета за координацију послова безбедности саобраћаја
на путевима на територији Града Новог Сада, који нису запослени у управи
Града Новог Сада
3.2 Накнада за чланове Савета за координацију послова безбедности саобраћаја
на путевима на територији Града Новог Сада, који су запослени у управи Града
Новог Сада
3.3 Службена путовања у иностранство

2.000.000,00
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500.000,00
2.500.000,00
300.000,00

23.355.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
3.500.000,00

2.000.000,00

1.200.000,00
2.000.000,00

3.4 Службена путовања у земљи

1.000.000,00

4. Компјутерске услуге

2.750.000,00

5. Техничко опремање јединица саобраћајне полиције
5.1 Ручни радари

3.312.000,00

5.2 Административна опрема

2.785.000,00

6. Поправљање саобраћајне инфраструктуре
6.1 Поправљање, односно одржавање саобраћајне инфраструктуре

19.781.455,65

6.2 Обележавање полигона
6.3 Текућа одржавања и обележавања саобраћајном сигнализацијом општих
паркиралишта

7.000.000,00
5.000.000,00

Табела 6. Детаљан преглед годишњег програма града Новог Сада за 2014. годину
Год.

2014

1. Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја
1.1 Студија: Утврђивање захтева и потреба за успостављање бициклистичког саобраћаја у
приградском делу Града Новог Сада са посебним освртом на безбедност бициклиста у
саобраћају и дефинисање конкретних мера
1.2 Студија: Унапређење саобраћајних површина намењених кретању особа са посебним
потребама за дефинисане локације

Износ
3.500.000,00

1.3 Студија: Подизање нивоа безбедности у саобраћају старих лица у граду Новом Саду са
предлогом ургентних мера, кампањама и презентацијама

3.500.000,00

3.500.000,00

Табела 6-наставак. Детаљан преглед годишњег програма града Новог Сада за 2014. годину
Год.

Активност

Износ

1.4 Студија: Анализа капацитета и саобраћајних токова на кружним
раскрсницама у градском и приградском подручју са конкретним предлозима за
унапређењем ефикасности и безбедности свих учесника у саобраћају

3.500.000,00

1.5 Студија: Сагледавање и процена алтернативних видова превоза са
унапређењем саобраћајног система, предлогом мера, кампањом и презентацијом

3.500.000,00

1.6 Остале опште услуге
1.7 Организација стручних скупова и семинара из области безбедности
саобраћаја
1.8 Услуге штампања у функцији повећања безбедности саобраћаја

3.500.000,00

1.9 Израда спотова који промовишу безбедност саобраћаја

2.690.000,00

1.10 Израда радијских џинглова који промовишу безбедност саобраћаја

2014

960.000,00

3.500.000,00

900.000,00

1.11 Емитовање телевизијских спотова и радијских џинглова

4.700.000,00

1.12 Билборди у циљу промоције безбедности саобраћаја

4.800.000,00

1.13 Промотивни материјал
1.14 Едукација родитеља за повећање безбедности коришћењем дечијих аутоседишта
2. Унапређење саобраћајног васпитања и образовања
2.1 Организација манифестација за децу предшколских, основних и средњих
школа које промовишу безбедно коришћење путева и улица
2.2 Едукација учитеља и наставника за рад са децом на саобраћајним полигонима
2.3 Саобраћајна едукација деце предшколског узраста кроз саобраћајну
едукативну представу
2.4 Саобраћајна едукација ученика првог и другог разреда основних школа у
Новом Саду кроз саобраћајне радионице на полигонима
2.5 Образовно-васпитни материјал за децу у предшколским установама

3.500.000,00

3. Накнаде члановима Савета за координацију послова безбедности
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450.000,00

16.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
8.961.000,00

саобраћаја на путевима на територији Новог Сада
3.1 Накнада за чланове Савета за координацију послова безбедности саобраћаја
на путевима на територији Града Новог Сада, који нису запослени у управи
Града Новог Сада
3.2 Накнада за чланове Савета за координацију послова безбедности саобраћаја
на путевима на територији Града Новог Сада, који су запослени у управи Града
Новог Сада
3.3 Службена путовања у земљи и иностранству

1.000.000,00

700.000,00
2.261.642,00

4. Компјутерске услуге

1.149.000,00

5. Техничко опремање јединица саобраћајне полиције

3.000.000,00

6. Поправљање саобраћајне инфраструктуре

29.429.000,00
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активности

12,09%
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9,75%

1,75%
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саобраћајне
инфраструктуре
0,00%

50,88%
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График 21. Процентуална расподела средстава из годишњег Програма за 2010. годину

Анализа података из табеле бр. 2 и графика бр. 21 показује да је у току 2010. године
половина средстава планирана за поправљање саобраћајне инфраструктуре на подручју
града Новог Сада. У оквиру преосталих 50% средстава, 25,53% је планирано за научноистраживачки рад, 1,75% средстава за рад тела, око 12,09% за превентивно промотивне
активности и 9,75% за унапређење СОВ-а. У 2011. годину укупно је пренето
25.798.527,89 РСД.
Анализа података из табеле бр. 3 и графика бр. 22 показује да је у току 2011. године
36,42% средстава планирано за поправљање саобраћајне инфраструктуре на подручју
града Новог Сада. У оквиру преосталих средстава, 23,51% је планирано за научноистраживачки рад, 7,94% средстава за рад тела за безбедност саобраћаја, око 13,89% за
превентивно промотивне активности, 17,16% за унапређење СОВ-а, 1,07% техничко
опремање јединица саобраћајне полиције и других органа надлежних за послове
безбедности саобраћаја. У 2012. годину укупно је пренето 49.599.395,99 РСД.
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График 22. Процентуална расподела средстава из годишњег Програма за 2011. годину

2012
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График 23. Процентуална расподела средстава из годишњег Програма за 2012. годину

Анализа података из табеле бр. 4 и графика бр. 23 показује да је у току 2012. године
26,08% средстава планирано за поправљање саобраћајне инфраструктуре на подручју
града Новог Сада. У оквиру преосталих средстава, 23,94% је планирано за научноистраживачки рад, 7,27% средстава за рад тела за безбедност саобраћаја, око 19,33% за
превентивно промотивне активности, 16,77% за унапређење СОВ-а, 6,61% техничко
опремање јединица саобраћајне полиције и других органа надлежних за послове
безбедности саобраћаја. У 2013. годину укупно је пренето 63.393.930,55 РСД.
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График 24. Процентуална расподела средстава из годишњег Програма за 2013. годину

2014
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График 25. Процентуална расподела средстава из годишњег Програма за 2014. годину

Анализа података из табеле бр. 6 и графика бр. 25 показује да је у току 2014. године
27,12% средстава планирано за поправљање саобраћајне инфраструктуре на подручју
града Новог Сада. У оквиру преосталих средстава, 3,65% средстава за рад тела за
безбедност саобраћаја, око 39,17% за превентивно промотивне активности, 26,23% за
унапређење СОВ-а, 3,82% за техничко опремање јединица саобраћајне полиције и
других органа надлежних за послове безбедности саобраћаја. Нема доступних података
о пренетим средствима у 2015. годину.
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График 26. Процентуална расподела средстава из годишњих Програма за период од 2010. до 2013. године по
појединим областима

Планирана средстава за поправљање саобраћајне инфраструктуре су од 26,08% (2013)
до 50,88% (2010). На основу достављеног извештаја о реализацији средстава закључује
се да су средства реализована 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.)
што је у складу са одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима.
За унапређење саобраћајног образовања и васпитања (СОВ) су издвајана средства у
граници од 9,75% (2010) до 26,23% (2014).
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За категорију превентивно-промотивне активности су издвајана средства у граници од
12,09% (2010) до 39,17% (2014), а за научно-истраживачки рад, удео планираних
средстава је био 23,94% (2012) до 25,53% (2010).
За техничко опремање јединица саобраћајне полиције и други органа надлежних за
послове безбедности саобраћаја удео планираних активности се кретао од 1,07%(2011)
до 6,61%(2012).
Техничко
опремање
јединица СП и
других органа
4%
Научноистраживачки рад
у БС
13%

Поправљање
саобраћајне
инфраструктуре
31%

Превентивно
промотивне
активности
26%

Унапређење
СОВ-а
20%

Рад тела
за бс
6%

График 22. Приближна процентуална расподела средстава из годишњих Програма града Новог Сада за период од
2010. до 2014. године

На основу сумираних вредности из годишњих Програма за период од 2010. до 2014.
године, град Нови Сад је приближно планирао средства према следећој расподели:







31% средстава за поправљање саобраћајне инфраструктуре,
26% средстава за превентивно-промотивне активности,
20% средстава за унапређење саобраћајног образовања и васпитања,
13% средстава за научно-истраживачки рад,
4% средстава за техничко опремање јединица саобраћајне полиције и других
органа надлежних за послове безбедности саобраћаја,
6% за рад тела за безбедност саобраћаја.

На основу приказаних резултата, може се закључити да је град Нови Сад највећи део
средстава планирао за поправљање саобраћајне инфраструктуре. Када се упореде
планиране и реализоване активности у годишњим програмима, закључује се да је град
Нови Сад средства реализовао у складу са одредбама Закона о безбедности саобраћаја
на путевима.
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Закључак
Да би се могле квалитетно сагледати и унапредити активности за унапређење
безбедности саобраћаја које су наведене у годишњим програмима и извештајима,
неопходно је да нам се доставе детаљни извештаји о реализацији планираних средстава
за 2014. и 2015. годину, са тачно наведеним активностима и вредностима које су биле
издвојене за њихову реализацију.
На основу достављених детаљних извештаја о реализацији планираних средстава по
наведеним годинама, могуће је закључити да ли су сва 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.).
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.
Анализа саобраћајних незгода по виду настанка указује на проблем судара из
супротних смерова, обарања или гажења пешака, бочних судара, судара при вожњи у
истом смеру, слетања са коловоза и удар у објекат поред пута и слетања возила са пута.
Из достављених извештаја са може закључити да је реализовано неколико активности у
вези са унапређењем понашања возача на путевима на подручју Новог Сада.
У годишњим програмима је препознато да су планиране активности усмерене ка
безбедности деце у саобраћају (СОВ) што ће свакако позитивно утицати на унапређење
безбедности најмлађих учесника на подручју града Новог Сада.
На основу достављених годишњих програма и извештаја, препознају се активности
усмерене ка младима и бициклистима. У будућем периоду наведеним категоријама
учесника у саобраћају треба посветити значајно више активности како би њихова
безбедност била на значајно већем нивоу.
Како бисмо у наредном периоду успоставили опадајући тренд у погледу смртног
страдања у саобраћајним незгодама и 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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