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ИЗВЕШТАЈ О ОСНОВНИМ ПОКАЗАТЕЉИМА СТАЊА
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
* ГРАД СМЕДЕРЕВО *
Град Смедерево налази се у централној Србији, припада Подунавском округу. Укупна
дужина путне мреже на територији Смедерева је 331,6 km.
Tело 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 Смедерево
приказани су статистички подаци који се односе на период од 2001. до 2013. године.
У посматраном периоду догодило се 10.661 саобраћајних незгода (у даљем тексту СН)
од којих је 206 СН са погинулим лицима, а 3.181 СН са повређеним лицима. У СН у
Смедереву погинуло је 240 лица, док је теже и лакше повређено 4.700 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, може се уочити да нема стабилног тренда смањења броја погинулих лица
у посматраном периоду (График бр. 1). Највећи број погинулих лица био је у 2004.
години (27). У 2010. години дошло je до наглог смањења броја погинулих лица у СН
(7), што би се могло довести у везу са почетком примене “новог“ Закона о безбедности
саобраћаја на путевима (децембар 2009. године). У 2013. години је дошло до пораста
броја погинулих лица у СН (17 погинулих), посматрано у односу на податке за
претходне три године.
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 Смедерево и Републику Србију
у периоду од 2001. до 2013. године

Упоредном анализом података о броју погинулих лица у СН у посматраном периоду за
Смедерево и Републику Србију, може се уочити да је у Републици, за разлику од
Смедерева, 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
Смедерево, поготово ако се узме у обзир да је у 2013. години на територији Општине
забележен пораст броја погинулих лица (График бр. 2).
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График 3. Број повређених лица у СН на територији Смедерева, у периоду од 2001. до 2013. године

Посматрајући расподелу укупног броја повређених лица у СН по годинама, може се
уочити да је највећи број повређених лица у СН био у периоду од 2006. до 2008. године.
Од 2009. године дошло је до смањења броја повређених лица у СН, при чему је у
периоду од 2009. до 2011. године приметан тренд пада броја повређених лица, да би
након тога, у последње две године посматраног периода дошло до благог раста броја
повређених лица у СН (График бр. 3).
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График 4. Упоредна анализа број повређених лица у СН, процентуално по годинама, за Смедерево и Републику
Србију у периоду од 2001. до 2013. године

Упоредном анализом података о броју повређених лица у СН на територији Смедерева
и Републике Србије, може се уочити да је у Републици, као и на територији Смедерева,
највећи број повређених лица, у посматраном периоду, био у 2007. и 2008. години. На
територији Републике је, као и у Смедереву, у периоду након 2008. године приметан
благи пад броја повређених лица у СН, при чему на територији Смедерева пад траје до
2011. године, а затим долази до благог раста броја повређених лица (График бр. 4).
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График 5. Број погинулих лица у СН, по месецима, у периоду од 2001. до 2013. године

4

На основу временске расподеле броја погинулих лица у СН, гледано по месецима у
току године, може се закључити да је највећи број погинулих лица у саобраћајним
незгодама, на територији Смедерева, био је у августу и октобру 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 Смедерева, 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 месецу, а најмање у фебруару месецу. 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
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Број СН са ПОВ лицима

У односу на постојећу расподелу по видовима (врстама) саобраћајних незгода,
најчешћи вид саобраћајних незгода са погинулим лицима је обарање или гажење
пешака, а затим следе: судари из супротних смерова, судари при вожњи у истом
смеру, слетање возила са пута, слетање са коловоза и удар у објекат поред пута и
бочни судари (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, судари из супротних смерова, слетање возила са
пута, судари при вожњи у истом смеру и слетање са коловоза и удар у објекат
поред пута (График бр. 8).
ПЕШАЦИ
У посматраном периоду на територији Смедерева погинуло је 64 пешака, што чини
26,7% од укупног броја погинулих лица у саобраћајним незгодама на територији
Смедерева. У истом периоду повређено је 950 пешака што чини 20,2% 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 укупног броја погинулих пешака у саобраћајним незгодама по
годинама, може се уочити да је највише пешака погинуло у 2001. и 2002. години (по 7
пешака). У 2010. години је дошло до наглог смањења броја погинулих пешака (један
пешак). Од 2012. године може се уочити тренд смањења броја погинулих пешака.
120
107

Број повређених пешака

100
83

87

80

82
70

75

80
68

67

60

59

60

2010

2011

55

57

2012

2013

40

20

0
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Број повређених пешака

График 10. Расподела броја повређених пешака у СН, по годинама, у периоду од 2001. до 2013. године

Анализом расподеле укупног броја повређених пешака по годинама, може се уочити да
тренд броја повређених пешака има осцилујући карактер. Највећи број повређених
пешака био је у 2001. години (107). Од 2009. године се може уочити благи тренд
смањења броја повређених пешака, осцилујућег карактера. Имајући у виду резултате
анализа, потребно је посебну пажњу усмерити ка унапређењу безбедности пешака на
територији Смедерева. Неопходно је дефинисати локације повећане угрожености
пешака, узроке њиховог страдања и дати предлог мера (техничко-регулативне 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).
7

БИЦИКЛИСТИ
На територији Смедерева у анализираном периоду погинуло је 16, а повређено 299
бициклиста. Имајући у виду податке о броју настрадалих бициклиста, може се
закључити да бициклисти нису много заступљени у укупном броју настрадалих лица у
саобраћају. Са друге стране, да би се добили реални подаци о угрожености бициклиста
у саобраћају потребно је, у исто време, узети у обзир и податке о заступљености
бициклиста у односу на друге категорије учесника. 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
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На основу детаљне анализе броја погинулих и броја повређених бициклиста може се
закључити да није успостављен тренд смањења броја настрадалих бициклиста,
поготово ако се узме у обзир да тренд броја повређених бициклиста од 2012. године
има растући карактер (Графици бр. 11 и 12). На основу приказаних показатеља може
се закључити да мали број укупно погинулих и повређених бициклиста на
територији Смедерева није резултат системски планираних мера и активности у
циљу повећања безбедности ове категорије учесника у саобраћају.

ДЕЦА

У периоду од 2001. до 2013. године на територији Смедерева погинуло је 7-оро деце
у саобраћајним незгодама, а повређено 462. Имајући у виду да број повређене деце
чини 9,8% од укупног броја повређених лица у СН, долази се до закључка да се у
Смедереву мора посветити посебна пажња унапређењу безбедности деце у
саобраћају.
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График 13. Број погинуле деце у СН у периоду од 2001. до 2013. године

Анализом расподеле укупног броја погинуле деце у СН по годинама, може се уочити да
је највише деце погинуло у 2002. години (3). Посматрајући последњих пет година
анализираног периода, може се уочити да је смртно страдале деце у СН било у 2012.
години (једно погинуло дете), док у осталим годинама није било смртно страдале деце
у СН (График бр. 13).
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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, може се
уочити да је од 2009. године успостављен тренд смањења броја повређене деце у СН,
али је у 2013. години поново дошло до пораста броја повређене деце (График бр. 14).
Највише повређене деце у посматраном периоду било је у 2001. години, 46-оро деце, а
најмање у 2012. години, 21 дете.
15%
39%
Возач
Пешак
Путник

46%

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 бивају
повређена као пешаци (46%). Као путници, деца су била повређена у 39% случајева, а
као возачи (углавном деца-бициклисти) у 15% 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.).
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МЛАДИ
На територији Смедерева, у периоду од 2001. до 2013. године, у саобраћајним
незгодама погинуло је 55 лица, узраста од 15 до 30 година. У истом периоду у
саобраћајним незгодама повређено је 1.843 младих у саобраћају. Број повређених
младих у СН чини 39,2% 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 укупног броја погинулих младих у СН по годинама (График
бр. 16), може се уочити да је највише младих погинуло у 2007. години (10), а да је
након тога дошло до смањења броја погинулих младих у СН, али није успостављен
стабилан тренд пада броја погинулих младих у СН.
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График 17. Број повређених младих у СН у периоду од 2001. до 2013. године
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2013

Највећи број повређених младих у саобраћају (График бр. 17) забележен је у 2007. и
2008. години. Од 2009. године успостављен је тренд смањења 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.

40%
47%
Возач
Пешак

Путник

13%
График 18. Својство повређених младих у СН у периоду од 2001. до 2013. године

На територији Смедерева 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 13, док је
повређено 146 лица.
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График 19. Број погинулих лица у СН са тракторима у периоду од 2001. до 2013. године

У 2003. и 2007. године, као и у 2010. и 2011. години, није било погинулих лица у
саобраћајним незгодама са учешћем трактора. У осталом делу посматраног периода, у
саобраћајним незгодама са тракторима, смртно је страдало 1, односно 2 лица годишње
(График бр. 19).
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График 20. Број повређених лица у СН са тракторима у периоду од 2001. до 2013. године

У посматраном периоду највећи број повређених лица у саобраћајним незгодама са
учешћем трактора забележен је у периоду од 2001. до 2006. године. Након тога, тј. у
другој половини посматраног периода, дошло је до смањења броја повређених лица у
СН са тракторима. Најмање лица повређених у СН са тракторима забележено је у 2013.
години (4 лица).
*******
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На основу анализе основних показатеља стања безбедности саобраћаја за територију
Смедерева, у периоду од 2001. до 2013. године, можемо издвојити следеће:
Најважније чињенице о стању безбедности саобраћаја на територији Смедерева:
 Догодило се укупно 10.661 саобраћајна незгода, од којих је 206 саобраћајних
незгода са погинулим, а 3.181 са повређеним лицима.
 У саобраћајним незгодама погинуло је 240 лица, док је теже и лакше
повређено 4.700 лица.
 Није успостављен стабилан тренд смањења броја погинулих и повређених
лица.
 Највише погинулих лица у СН било је у августу и октобру месецу.
 Највећи број повређених лица забележен је у току летњих месеци (јул), а
најмањи у току зимских месеци (фебруар).
 Највећи број саобраћајних незгода са погинулим лицима припада врстама:
обарање или гажење пешака, судари из супротних смерова,судари при вожњи
у истом смеру, слетање возила са пута, слетање са коловоза и удар у објекат
поред пута и бочни судари.
 Највише саобраћајних незгода са повређеним лицима припада врстама:
обарање или гажење пешака,бочни судари,судари из супротних смерова,
слетање возила са пута,судари при вожњи у истом смеру и слетање са
коловоза и удар у објекат поред пута.
 У саобраћајним незгодама погинуло је 7-оро деце, а повређено 462 детета.
 Није успостављен стабилан тренд смањења броја повређене деце.
 Деца у саобраћајним незгодама најчешће бивају повређена као пешаци (46%),
као путници у возилу (39%) и као возачи (15%).
 Млади у саобраћајним незгодама чине 22,9% од свих погинулих лица, односно
39,2% од укупног броја повређених лица у СН .
 Млади у саобраћају најчешће бивају повређени у својству возача и путника у
возилу (87%), а најмање у својству пешака (13%).
 Пешаци чине 26,7% од укупног броја погинулих лица у СН.
 Бициклисти чине 6,7% од укупног броја погинулих лица.
 У саобраћајним незгодама у којима су учествовали трактори погинуло је 5,4%
од укупног броја погинулих лица.
 Од укупног броја погинулих лица у СН, око ½ 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.
 Низак проценат употребе сигурносних појасева напред у насељу (друга
најмања у Србији 46,6%) у путничким аутомобилима и лаким теретним
возилима1.
 Висок проценат возача под утицајем алкохола у саобраћајном току (у
насељу 1,5%).
 Веома висок проценат прекорачења брзине за више од 10 km/h, код
путничких аутомобила (29,2% ван насеља и 39,4% у насељу).
 Низак ниво употребе заштитне кациге код возача мотоцикала (72,2% у
1

Агенција за безбедност саобраћаја прикупља податке о индикаторима безбедности саобраћаја на нивоу
полицијских управа.
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насељу).

На основу анализе основних показатеља стања безбедности саобраћаја на територији
Смедерева, 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, судари при вожњи у истом смеру, слетање
возила са пута, слетање са коловоза и удар у објекат поред пута и бочни судари,
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 циљу 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 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. 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. 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.
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
15

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 Смедерева










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
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.).

16

АНАЛИЗА ''ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА''
Савет за безбедност саобраћаја града Смедерева је у периоду од 2010. до 2015. усвојио
годишње ''Програме коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности
саобраћаја на путевима на територији града Смедерева'' (у даљем тексту годишњи
Програми). У време израде овог извештаја Агенцији нису били достављени извештаји о
реализованим активностима за наведени период.
Према достављеним подацима од стране града Смедерева, а који су приказани у Табели
бр. 1, за период од 2010. до 2015. године, по годинама је укупно приходовано
61.163.655,00 РСД за активности унапређења безбедности саобраћаја.
Табела 1. Приказ средстава за унапређење безбедности саобраћаја града Смедерева
Пренета
Планирана Реализована**
Година Приходована Процењена
средства
средства
средства
средства
средства***
13.000.000,00
806.760,00
/
/
2009
Недоступно
(Извештај
(Процена
из
12.984.911,00 26.718.578,00
/
/
Недоступно
2010
Управе за
Савета за
претходне
31.069.128,00
12.499.391,00
/
/
Недоступно
2011
трезор)
безбедност
године
12.982.644,00 34.426.474,42
/
/
2012
Недоступно
саобраћаја)
14.066.425,00 30.900.000,00
/
/
Недоступно
2013
11.838.795,00 41.350.000,00
/
/
Недоступно
2014
2015
4.201.197,00* 13.000.000,00
/
/
Недоступно
*Подаци за прва 4 месеца 2015. године.
** Подаци нису били доступни Агенцији до сачињавања овог извештаја.

У Табели бр. 1 разврстана су 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 Смедерева.
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 за безбедност
саобраћаја града Смедерева, 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 Смедерева са проценом намене дат је у
табелама бр. 2 до 7, док је процентуална расподела средстава по годинама приказана на
графицима.
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Табела 2. Детаљан преглед годишњег програма града Смедерева за 2010. годину
Год.

Активност
1. Унапређење саобраћајне инфраструктуре на територији града Смедерева
1.1 Уређење паркинг простора унутар стамбеног блока између улица Народног
фронта и Равног Гаја
1.2 Уређење паркинг простора унутар блоковске површине "Циганчица"
1.3 Уређење паркинг простора на углу улица Деспота Ђурђа и Бранислава
Нушића
1.4 Уређење паркинг простора у улици Носилаца албанских споменица

Износ
6.500.000,00
1.000.000,00
1.200.000,00
300.000,00
1.000.000,00

1.5 Уређење и обележавање вертикалном и хоризонталном сигнализацијом јавних
саобраћајних површина и паркиралишта дуж градских саобраћајница

300.000,00

1.6 Појачано одржавање улица: Деспота Ђурђа, Горичке, Танаска Рајића, Србине

2.700.000,00

2. Рад Савета за безбедност саобраћаја града Смедерева

2010

3. Унапређење саобрaћајног образовања и васпитања
3.1 Израда и набавка публикација за децу у предшколским установама и
основним школама на територији града Смедерева
4. Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја

650.000,00
650.000,00

5. Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја

3.900.000,00

5.1 Учешће Савета у изради пројекта улице Кнез Михајлове
5.2 Учешће Савета у изради пројекта кружног тока на раскрсници улица
Димитрија Давидовића и Носилаца албанских споменица, Војводе Степе и Ђуре
Даничића
5.3 Израда Елабората техничког регулисања саобраћаја за подручје централне
зоне града Смедерева
5.4 Пројекат путоказне сигнализације
6. Техничко опремање јединица саобраћајне полиције које контролишу и
регулишу саобраћај на путевима и других органа надлежних за безбедност
саобраћаја
6.1 Опремање јединице саобраћајне полиције ПУ Смедерево
6.2 Опремање саобраћајне инспекције, Одељења за инспекцијске послове
неопходним техничким средствима
6.3 Опремање Одсека за саобраћај, Одељења за урбанизам, изградњу и комуналне
делатности неопходним техничким средствима

1.500.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
400.000,00

700.000,00
300.000,00
300.000,00

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

Активност

Износ
13.359.289,00

2011

1. Унапређење саобраћајне инфраструктуре на територији града Смедерева
1.1 Учешће Савета за уређење паркинг простора унутар стамбеног блока
између улица Народног фронта и Равног Гаја
1.2 Учешће Савета за уређење паркинг простора унутар блоковске површине
"Циганчица"
1.3 Учешће Савета за уређење паркинг простора на углу улица Деспота Ђурђа и
Бранислава Нушића
1.4 Учешће Савета за уређење паркинг простора и тротоара у улици Носилаца
албанских споменица
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1.000.000,00
2.540.000,00
360.000,00
1.000.000,00

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

Активност

Износ

1.5 Учешће Савета за појачано одржавање улица: Горичке, Танаска Рајића, Србине

2.000.000,00

1.6 Учешће Савета за рехабилитацију улице Милоша Великог

2.500.000,00

1.7 Учешће Савета у извођењу радова на основу Елабората техничког регулисања
саобраћаја за подручје централне зоне града Смедерева
1.8 Учешће Савета у изградњи нише за аутобуско стајалиште и рехабилитацији
Ђушине улице
1.9 Учешће Савета у изградњи "проточног" паркинг простора испред Т.Ц.
Данубиус
1.10 Учешће Савета у рехабилитацији надвожњака у Шачиначкој улици
2. Рад Савета за безбедност саобраћаја града Смедерева

2011

959.289,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
259.289,00

3. Унапређење саобраћајног образовања и васпитања
3.1 Израда и набавка публикација за децу у предшколским установама и основним
школама на територији града Смедерева
4. Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја

1.000.000,00

4.1 Медијска подршка презентације побољшања безбедности у саобраћају

1.500.000,00

5. Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја

7.800.000,00

5.1 Учешће Савета у изради пројекта улице Кнез Михајлове
5.2 Учешће Савета у изради пројекта кружног тока на раскрсници улица
Димитрија Давидовића и Носилаца албанских споменица, Војводе Степе и Ђуре
Даничића
5.3 Израда Елабората техничког регулисања саобраћаја за подручје централне зоне
града Смедерева
5.4 Пројекат путоказне сигнализације
5.5 Учешће Савета у изради пројекта оптимизације сигналних планова на
семафорисаним раскрсницама у граду Смедереву
5.6 Учешће Савета у изради пројекта обележавања школских зона на територији
града Смедерева
5.7 Учешће Савета у изради пројекта за Кајмакчаланску улицу
6. Техничко опремање јединица саобраћајне полиције које контролишу и
регулишу саобраћај на путевима и других органа надлежних за безбедност
саобраћаја
6.1 Опремање јединице саобраћајне полиције ПУ Смедерево
6.2 Опремање саобраћајне инспекције, Одељења за инспекцијске послове
неопходним техничким средствима
6.3 Опремање Одсека за саобраћај, Одељења за урбанизам, изградњу и комуналне
делатности неопходним техничким средствима

1.500.000,00
1.500.000,00
1.200.000,00
600.000,00
500.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
2.800.000,00
2.000.000,00
500.000,00
300.000,00

Табела 4. Детаљан преглед годишњег програма града Смедерева за 2012. годину
Год.

Активност

Износ
15.534.564,00

2012

1. Унапређење саобраћајне инфраструктуре на територији града Смедерева
1.1 Учешће Савета за појачано одржавање улица: Горичке, Танаска Рајића,
Србине
1.2 Учешће Савета за уређење паркинг простора и тротоара у улици Носилаца
албанских споменица
1.3 Учешће Савета за уређење паркинг простора унутар стамбеног блока у улици
Милоша Великог
1.4 Учешће Савета у изградњи "проточног" паркинг простора испред Т.Ц.
Данубиус
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2.500.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
1.800.000,00

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

Активност
1.5 Учешће Савета у уређењу паркинг простора "тржница" са припадајућом
приступном саобраћајницом
1.6 Учешће Савета у изградњи нише за аутобуско стајалиште и рехабилитацији
Ђушине улице
1.7 Учешће Савета у изградњи пешачких стаза у сеоским месним заједницама
1.8 Учешће Савета за уређење паркинг простора и рехабилитацију улице Вука
Караџића
1.9 Учешће Савета у реализацији пројеката побољшања безбедности саобраћаја по
решењима надлежних органа
2. Рад Савета за безбедност саобраћаја града Смедерева
3. Унапређење саобраћајног образовања и васпитања
3.1 Израда и набавка публикација за децу у предшколским установама и основним
школама на територији града Смедерева
3.2 Учешће Савета у акцији "Шта знаш о саобраћају"

Износ
1.584.564,00
1.650.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
2.000.000,00
234.564,00

1.000.000,00
300.000,00

4. Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја
4.1 Медијска подршка презентације побољшања безбедности у саобраћају

1.500.000,00

5. Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја
2012

5.1 Учешће Савета у изради пројекта за Кајмакчаланску улицу
5.2 Учешће Савета у изради пројекта кружног тока на раскрсници улица
Димитрија Давидовића и Носилаца албанских споменица, Војводе Степе и Ђуре
Даничића
5.3 Учешће Савета у допуни и измени пројектне документације за градске улице

1.400.000,00

5.4 Учешће Савета у изради катастра саобраћајне сигнализације
5.5 Учешће Савета у изради пројекта оптимизације сигналних планова на
семафорисаним раскрсицама у граду Смедереву
5.6 Израда Елабората техничког регулисања саобраћаја за подручје централне зоне
града Смедерева
5.7 Израда пројекта путоказне сигнализације
6. Техничко опремање јединица саобраћајне полиције које контролишу и
регулишу саобраћај на путевима и других органа надлежних за безбедност
саобраћаја
6.1 Опремање јединице саобраћајне полиције ПУ Смедерево
6.2 Опремање саобраћајне инспекције, Одељења за инспекцијске послове
неопходним техничким средствима
6.3 Опремање Одсека за саобраћај, Одељења за урбанизам, изградњу и комуналне
делатности неопходним техничким средствима

1.000.000,00

1.500.000,00
1.400.000,00

400.000,00
1.250.000,00
650.000,00
4.900.000,00
2.400.000,00
2.000.000,00
500.000,00

Табела 5. Детаљан преглед годишњег програма града Смедерева за 2013. годину
Год.

2013

Активност
1. Унапређење саобраћајне инфраструктуре на територији града Смедерева
1.1 Учешћа Савета у изградњи и реконструкцији саобраћајница на територији
града Смедерева
1.2 Учешће Савета у реконструкцији и уређењу паркинг површина на територији
града Смедерева
1.3 Учешће Савета у набавци и уградњи техничких средстава за успоравање
саобраћаја и посебних техничких средстава за заштиту безбедности учесника у
саобраћају
1.4 Учешће Савета у набавци и уградњи вертикалне саобраћајне сигнализације

20

Износ

3.400.000,00
3.100.000,00
2.700.000,00
2.200.000,00

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

Активност
1.5. Учешће Савета у изградњи кружног тока на раскрсници државног пута II реда,
број 142
2. Рад Савета за безбедност саобраћаја града Смедерева

Износ
5.813.237,00

3. Унапређење саобраћајног образовања и васпитања
3.1 Акција унапређења саобраћајног образовања и васпитања у предшколским и
школским установама у сарадњи са саобраћајном полицијом ПУ Смедерево

1.300.000,00

4. Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја
4.1 Медијска подршка презентације побољшања безбедности у саобраћају

700.000,00

5. Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја
2013

5.1 Учешће Савета за техничку контролу пројеката саобраћајне сигнализације
5.2 Учешће Савета у изради пројектне документације за изградњу аутобуских
стајалишта и путоказне сигнализације
5.3 Учешће Савета у изради техничке документације за улице и локалне путеве на
којима се догодио највећи број саобраћајних незгода према Извештају о стању
безбедности саобраћаја на територији града Смедерева за 2012. годину
5.4 Учешће Савета у изради пројекта на основу решења органа задужених за
техничко регулисање саобраћаја
6. Техничко опремање јединица саобраћајне полиције које контролишу и
регулишу саобраћај на путевима и других органа надлежних за безбедност
саобраћаја
6.1 Опремање јединица саобраћајне полиције ПУ Смедерево новим возилима
6.2 Опремање јединица саобраћајне полиције ПУ Смедерево техничким
средствима

1.300.000,00
1.500.000,00
8.413.237,00
1.500.000,00

2.300.000,00
200.000,00

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

2014

Активност
1. Унапређење саобраћајне инфраструктуре на територији града Смедерева
1.1 Учешће Савета у изградњи кружног тока на раскрсници државног пута II реда,
број 142
1.2 Учешће Савета у изградњи и уређењу платформи и звучних трака на пешачким
прелазима на државним путевима који пролазе кроз насеља на територији града
Смедерева
1.3 Учешће Савета у набавци и уградњи саобраћајне сигнализације и опреме за
обележавање зона школа и постављању техничких средстава за успоравање
саобраћаја и посебних техничких средстава за заштиту безбедности учесника у
саобраћају у зонама школа на државним путевима
1.4 Учешће Савета у набавци и уградњи техничких средстава за успоравање
саобраћаја и посебних техничких средстава за заштиту безбедности учесника у
саобраћају
1.5 Учешће Савета у набавци и уградњи саобраћајне сигнализације и опреме по
захтевима месних заједница и по решењима органа задужених за техничко
регулисање саобраћаја
1.6 Учешће Савета у набавци и уградњи путоказне сигнализације на територији
града Смедерева
2. Рад Савета за безбедност саобраћаја града Смедерева
3. Унапређење саобраћајног образовања и васпитања
3.1 Учешће Савета у опремању школа и осталих установа средствима и опремом за
унапређење саобраћајног образовања и васпитања
4. Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја
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Износ

1.800.000,00
3.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

3.650.000,00
4.500.000,00

300.000,00

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

Активност
4.1 Медијска подршка презентације побољшања безбедности у саобраћају

250.000,00

4.2 Набавка промотивног материјала из области безбедности саобраћаја

50.000,00

5. Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја
5.1 Учешће Савета за израду пројекта и техничке контроле пројеката саобраћаја и
саобраћајне сигнализације на основу Закључака Градског већа града Смедерева и
решења органа задужених за техничко регулисање саобраћаја
5.2 Учешће Савета у набавци пројектне документације путоказне сигнализације на
територији града Смедерева
5.3 Учешће Савета у изради техничке документације за улице и локалне путеве на
којима се догодио највећи број саобраћајних незгода према Извештају о стању
безбедности саобраћаја на територији града Смедерева за 2013. годину
2014

Износ

5.4 Учешће Савета у набавци пројектне документације за оптимизацију сигналних
планова на семафорисаним раскрсницама на територији града Смедерева
5.5 Учешће Савета у набавци пројектне документације за видео надзор, контролу и
мерење брзине возила и аутоматско препознавање регистарских таблица возила на
територији града Смедерева
6. Техничко опремање јединица саобраћајне полиције које контролишу и
регулишу саобраћај на путевима и других органа надлежних за безбедност
саобраћаја
6.1 Опремање јединица саобраћајне полиције ПУ Смедерево са новим возилима
6.2 Опремање јединица саобраћајне полиције ПУ Смедерево техничким
средствима
6.3 Учешће Савета у набавци и уградњи опреме за видео надзор, контролу и
мерење брзине возила и аутоматско препознавање регистарских таблица возила на
територији града Смедерева

1.500.000,00
510.000,00
2.000.000,00
750.000,00
640.000,00

4.950.000,00
1.900.000,00
7.100.000,00

Табела 7. Детаљан преглед годишњег програма града Смедерева за 2015. годину
Год.

Активност

Износ

1. Унапређење саобраћајне инфраструктуре на територији града Смедерева
1.1 Учешће Савета у опремању и поправци саобраћајне инфраструктуре са циљем
повећања безбедности саобраћаја на територији града Смедерева
1.2 Учешће Савета у набавци и уградњи саобраћајне сигнализације и опреме на
територији града Београда
1.3 Учешће Савета у набавци и уградњи саобраћајне сигнализације и опреме за
обележавање зона школа и постављању техничких средстава за успоравање
саобраћаја и посебних техничких средстава за заштиту безбедности учесника у
саобраћају на територији града Смедерева
2. Рад Савета за безбедност саобраћаја града Смедерева
2015

9.675.000,00
6.000.000,00

5.000.000,00

3. Унапређење саобраћајног образовања и васпитања

1.000.000,00

4. Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја

1.000.000,00

5. Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја
5.1 Учешће Савета у набавци техничке документације за опремање и поправку
саобраћајне инфраструктуре са циљем повећања безбедности саобраћаја на
територији града Смедерева
5.2 Учешће Савета у набавци пројектне документације за видео надзор, контролу и
мерење брзине возила и аутоматско препознавање регистарских таблица возила на
територији града Смедерева
6. Техничко опремање јединица саобраћајне полиције које контролишу и
регулишу саобраћај на путевима и других органа надлежних за безбедност
саобраћаја
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3.675.000,00

1.000.000,00

Табела 7-наставак. Детаљан преглед годишњег програма града Смедерева за 2015. годину
Год.

Активност

Износ
2.700.000,00

2015

6.1 Опремање јединица саобраћајне полиције ПУ Смедерево новим возилима
6.2 Опремање јединица саобраћајне полиције ПУ Смедерево техничким
средствима
6.3 Учешће Савета у набавци и уградњи опреме за видео надзор, контролу и
мерење брзине возила и аутоматско препознавање регистарских таблица возила на
територији града Смедерева

2.900.000,00
8.400.000,00

2010
Техничко опремање
јединица СП и других органа

10,00%

Научно-истраживачки рад у БС

30,00%

Превентивно
промотивне
активности

5,00%
2010

Унапређење
СОВ-а

Рад тела
за бс

5,00%

0,00%

Поправљање
саобраћајне
инфраструктуре
0,00%

50,00%

10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

График 21. Процентуална расподела средстава у годишњем Програму за 2010. годину у Смедереву

Анализа података из табеле бр. 2 и графика бр. 21 показује да је половина средстава за
2010. годину планирана за поправљање саобраћајне инфраструктуре на подручју града
Смедерева. У оквиру друге половине, 30% је планирано за научно-истраживачки рад у
безбедности саобраћаја, 10% за техничко опремање јединица саобраћајне полиције и
других органа и по 5% за унапређење СОВ-а и превентивно-промотивне активности.
Средства за рад тела за безбедност саобраћаја нису била планирана у току 2010. године.
Анализа података из табеле бр. 3 и графика бр. 22 показује да је половина средстава за
2011. годину планирана за поправљање саобраћајне инфраструктуре на подручју града
Смедерева. У оквиру друге половине, 29,19%% је планирано за научно-истраживачки
рад у безбедности саобраћаја, 10,48% за техничко опремање јединица саобраћајне
полиције и других органа, 5,61% за превентивно-промотивне активности, 3,74% за
унапређење СОВ-а и око 1% за рад тела за безбедност саобраћаја.
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2011
Техничко опремање
јединица СП и других органа

10,48%

Научно-истраживачки рад у БС

29,19%

Превентивно
промотивне
активности

5,61%
2011

Унапређење
СОВ-а
Рад тела
за бс

3,74%

0,97%

Поправљање
саобраћајне
инфраструктуре

50,00%

0,00%

10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

График 22. Процентуална расподела средстава у годишњем Програму за 2011. годину у Смедереву

2012
Техничко опремање
јединица СП и других органа

15,77%

Научно-истраживачки рад у БС

24,46%

Превентивно
промотивне
активности

4,83%

Унапређење
СОВ-а

4,18%

Рад тела
за бс

2012

0,75%

Поправљање
саобраћајне
инфраструктуре
0,00%

50,00%
10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

График 23. Процентуална расподела средстава у годишњем Програму за 2012. годину у Смедереву

Анализа података из табеле бр. 4 и графика бр. 23 показује да је половина средстава за
2012. годину планирана за поправљање саобраћајне инфраструктуре на подручју града
Смедерева. У оквиру друге половине, 24,46% је планирано за научно-истраживачки рад
у безбедности саобраћаја, 15,77% за техничко опремање јединица саобраћајне полиције
и других органа, 4,83% за превентивно-промотивне активности, 4,18% за унапређење
СОВ-а и око 1% за рад тела за безбедност саобраћаја.
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2013
Техничко опремање
јединица СП и других органа

7,26%

Научно-истраживачки рад у БС

36,93%

Превентивно
промотивне
активности

2,03%
2013

Унапређење
СОВ-а
Рад тела
за бс

3,78%

0,00%

Поправљање
саобраћајне
инфраструктуре

50,00%

0,00%

10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

График 24. Процентуална расподела средстава у годишњем Програму за 2013. годину у Смедереву

Анализа података из табеле бр. 5 и графика бр. 24 показује да је половина средстава за
2013. годину планирана за поправљање саобраћајне инфраструктуре на подручју града
Смедерева. У оквиру друге половине, 36,93% је планирано за научно-истраживачки рад
у безбедности саобраћаја, 7,26% за техничко опремање јединица саобраћајне полиције
и других органа, 2,03% за превентивно-промотивне активности, 3,78% за унапређење
СОВ-а. Средства за рад тела за безбедност саобраћаја нису била планирана у току 2013.
године.

2014
Техничко опремање
јединица СП и других органа

16,02%

Научно-истраживачки рад у БС

17,48%

Превентивно
промотивне
активности

0,97%

Унапређење
СОВ-а

0,97%

Рад тела
за бс

2014

0,00%

Поправљање
саобраћајне
инфраструктуре

64,56%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%
График 25. Процентуална расподела средстава у годишњем Програму за 2014. годину у Смедереву
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Анализа података из табеле бр. 6 и графика бр. 25 показује да је више од половине
средстава за 2014. годину планирано за поправљање саобраћајне инфраструктуре на
подручју града Смедерева. У оквиру друге половине, 17,48% је планирано за научноистраживачки рад у безбедности саобраћаја, 16,02% за техничко опремање јединица
саобраћајне полиције и по мање од 1% за превентивно-промотивне активности и за
унапређење СОВ-а. Средства за рад тела за безбедност саобраћаја нису била планирана
у току 2014. године.

2015
Техничко опремање
јединица СП и других органа

33,86%

Научно-истраживачки рад у БС

11,31%

Превентивно
промотивне
активности

2,42%
2015

Унапређење
СОВ-а

Рад тела
за бс

2,42%

0,00%

Поправљање
саобраћајне
инфраструктуре
0,00%

50,00%

10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

График 26. Процентуална расподела средстава у годишњем Програму за 2015. годину у Смедереву

Анализа података из табеле бр. 7 и графика бр. 26 показује да је више од половине
средстава за 2015. годину планирано за поправљање саобраћајне инфраструктуре на
подручју града Смедерева. У оквиру друге половине, 11,31% је планирано за научноистраживачки рад у безбедности саобраћаја, 33,86% за техничко опремање јединица
саобраћајне полиције и по 2,42% за превентивно-промотивне активности и за
унапређење СОВ-а. Средства за рад тела за безбедност саобраћаја нису била планирана
у току 2015. године.
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2015; 33,86%
Техничко опремање
јединица СП и других органа

2014; 16,02%
2013; 7,26%
2012; 15,77%
2011; 10,48%
2010; 10,00%
2015; 11,31%
2014; 17,48%
2013; 36,93%
2012; 24,46%
2011; 29,19%
2010; 30,00%

Научно-истраживачки рад у БС

Превентивно
промотивне
активности

Унапређење
СОВ-а

Рад тела
за бс

2015; 2,42%
2014; 0,97%
2013; 2,03%
2012; 4,83%
2011; 5,61%
2010; 5,00%

2015
2014
2013

2015; 2,42%
2014; 0,97%
2013; 3,78%
2012; 4,18%
2011; 3,74%
2010; 5,00%

2012
2011
2010

2015; 0,00%
2014; 0,00%
2013; 0,00%
2012; 0,75%
2011; 0,97%
2010; 0,00%
2015; 50,00%
2014; 64,56%
2013; 50,00%
2012; 50,00%
2011; 50,00%
2010; 50,00%

Поправљање
саобраћајне
инфраструктуре

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%
График 27. Процентуална расподела средстава из годишњих Програма за период од 2010. до 2015. године по
појединим областима

Планирана средстава за поправљање саобраћајне инфраструктуре су од 50% (20102013. и 2015.) до 64,56% (2014.). С обзиром да није достављен извештај о реализацији
планираних средстава, 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 коришћења 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 безбедност саобраћаја издвојен је само у
току 2011. и 2012. године и мањи је од 1%. У оквиру овог сегмента, средства су била
планирана за стручна усавршавања чланова савета, а што одговара намени средстава и
чиме се доприноси јачању капацитета.
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За унапређење саобраћајног образовања и васпитања (СОВ) су издвајана средства од
0,97% (у 2014.) до 5% (у 2010.). Из документације која је у време сачињавања овог
извештаја била доступна Агенцији, може се закључити да су средства из ове категорије
најчешће била планирана за набавку стручне литературе за децу и сл.
За категорију превентивно-промотивне активности удео планираних средстава током
посматраног периода је био од 0,97% (у 2014.) до 5,61% (у 2011.), а за научноистраживачки рад, удео планираних средстава се кретао од 11,31% (у 2015.) до 36,93%
(у 2013.). 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 научно-истраживачки
рад реализовано.
За категорију техничког опремања саобраћајне полиције и других органа надлежних за
послове безбедности саобраћаја удео издвојених средстава се кретао од 7,26% (2013.)
до 33,86% (2015.).

Техничко
опремање
јединица СП и
других органа ;
17%
Поправљање
саобраћајне
инфраструктуре;
53%

Научноистраживачки
рад у БС; 23%

Превентивно
промотивне Унапређење
активности; 3% СОВ-а; 3%

Рад тела
за бс; до 1%

График 28. Приближна процентуална расподела средстава из годишњих Програма града Смедерева за период од
2010. до 2015. године

На основу сумираних вредности из годишњих Програма за период од 2010. до 2015.
године, град Смедерево је приближно планирао средства према следећој расподели:
 53% средстава за поправљање саобраћајне инфраструктуре,
 3% средстава за унапређење саобраћајног образовања и васпитања,
 17% средстава за техничко опремање јединица саобраћајне полиције и других
органа надлежних за послове безбедности саобраћаја,
 3% средстава за превентивно-промотивне активности,
 23% средстава за научно-истраживачки рад,
 до 1% средстава за рад тела за безбедност саобраћаја.
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На основу приказаних резултата, може се закључити да је град Смедерево највећи део
средстава планирао за поправљање саобраћајне инфраструктуре. Како у време израде
овог документа нисмо располагали са извештајима о реализацији планираних
средстава, 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.).
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 обарања и гажења пешака,
проблем судара из супротних смерова, на сударе при вожњи у истом смеру, 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 реализоване, у којој мери и на који начин, за шта је такође
потребан детаљан извештај о реализованим активностима.
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На основу достављених годишњих програма не препознају се активности усмерене ка
младима, пешацима и бициклистима, 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, 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).
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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