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П

рву половину 2015. године обележило је
доношење прве Националне стратегије
безбедности саобраћаја на путевима, за
период 2015 - 2020. године. Национална стратегија
представља један од најзначајнијих докумената
којим су препознати проблеми и дефинисани
правци ка успостављању стабилног система
управљања безбедношћу саобраћаја са јасно
постављеним циљевима за 2020. годину (да у
саобраћају нема погинуле деце од 2020. године; да
се преполове годишњи број погинулих, број тешко
повређене деце, број тешко повређених лица у
односу на 2011. годину; да се преполове укупни
годишњи друштвено - економски трошкови
саобраћајних незгода у односу на 2011. годину).
Агенција за безбедност саобраћаја је успостављена
као један од кључних чинилаца у систему
безбедности саобраћаја у Републици Србији, а наши
задаци су дефинисани и у Националној стратегији.
Током првих шест месеци 2015. Године, Агенција
за безбедност саобраћаја је била окренута развоју
претходно успостављених процеса, али и појединих
процеса који раније нису били успостављени. Пред
Агенцијом је фаза сталне евалуације и унапређења са првенственим циљем давања доприноса
изградњи стабилног система управљања безбедношћу саобраћаја.
Прву половину године обележио је и почетак упечатљиве кампање посвећенe безбедности
младих – „Бирам живот“ као и наставак кампање посвећене безбедности деце (наш веома
добро познати „Пажљивко“). Током маја и јуна, реализована је и кампања која је имала велики
публицитет – „Кликни за живот. Вежи појас“. Овај период обележио је и велики број циљаних
акција мањег обима. Акције „Налог за безбедно понашање у саобраћају“, „Носи кацигу“ и
обележавање Глобалне УН недеље безбедности у саобраћају имале су велики утицај на циљне
групе којима су биле намењене.
Праћење и анализа стања безбедности саобраћаја су основ за доношење свих одлука усмерених
ка смањењу страдања у саобраћајним незгодама, па је развој јединствене базе података о обележјима
саобраћајних незгода један од кључних задатака Агенције од њеног оснивања. Успостављање
јавно доступне базе података дало је велике могућности свим доносиоцима одлука у систему
безбедности саобраћаја да се информишу о релевантним показатељима за рад у овој области.
Пратећи ове потребе, израдили смо и детаљне анализе показатеља безбедности саобраћаја за све
градове и општине у Републици Србији, у жељи да помогнемо локалним саветима да се фокусирају
на кључне проблеме. Поред анализе стања безбедности саобраћаја, за све локалне самуправе је
урађена и анализа програма рада и извештаја, а резултати су представљени градоначелницима/
председницима општина на семинару у Клубу посланика коме је председавала проф. др Зорана
Михајловић, потпредседница Владе Републике Србије.
Сва питања у области стандарда и процедура у вези са возилима су један од послова у којима
имамо перманентан контакт са грађанима. Стога нам је и било веома важно да ниво услуге у
овој области пословања подигнемо на највиши ниво. Документ који Агенција најчешће издаје је
„Уверење о испитивању возила“, документ без ког није могуће регистровати возило увезено из
иностранства. Раније, процедура за издавање овог документа трајала је десетак дана, да бисмо у
првој половини ове године то време смањили на мање од два дана. Остала отворена питања попут
хомологације појединих категорија возила су успешно решавана у овом периоду.
Квалитетна обука кандидата за возаче један је од кључних предуслова за већу безбедност свих
учесника у саобраћају. Број сертификованих предавача, испитивача, и инструктора вожње охрабрује
и даје добру полазну основу за циљеве које смо поставили, а то су безбедни млади возачи. Са друге
стране, кроз процес рехабилитације возача којима је одузета возачка дозвола, активно радимо на
поправљању погрешних ставова и понашања, због којих су ови возачи и добијали негативне поене,
односно остајали без возачке дозволе. Овај процес искористили смо и да бисмо што боље схватили
зашто возачи крше прописе, односно зашто доносе одлуке које доводе до ризичних ситуација.

в.д. директора

Милан Божовић
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КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА

БИРАМО ЖИВОТ
У циљу успостављања система безбедности друмског саобраћаја у коме
ће се првенствено спречавати, али и уклањати последице настале у оквиру
функционисања овог вида саобраћаја, Влада Републике Србије је децембра
2009. године основала Агенцију за безбедност саобраћаја на путевима. У
складу са тим, ове године, покренута је кампања #БИРАМЖИВОТ, која
носи симболичан назив и јасну поруку да живот нема цену.
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У

периоду 2010. – 2013. годинe,
Агенција се делом финансирала
из буџета, а делом из сопствених
прихода, све у складу са чланом 10. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима. Учешће
средстава из буџета се смањивало, са 100% у
2010. години на 17% у 2013. години. У 2014.
години Агенција се по први пут у потпуности
финансирала из сопствених прихода, да би
почетком 2015. године извршила и значајну
уплату средстава на рачун Буџета Републике
Србије из вишка прихода над расходима,
односно суфицита.
Сопствене приходе, односно приходе
од услуга, Агенција остварује, пружањем

услуга другим корисницима у складу
са Законом о безбедности саобраћаја
на путевима и подзаконским актима
донетим на основу овог Закона. Приходе
од услуга, Агенција остварује вршењем
услуга од: издавања уверења о испитивању
(контролисању) возила која се увозе
као употребљавана, издавању уверења
о испитивању возила на течни нафтни
гас, издавању уверења о испитивању
преправљених возила, послове издавања
лиценци за предаваче теоријске обуке,
инструкторе вожње и испитиваче у ауто
школама, послове у вези са организовањем
обуке и спровођењем испита знања

из области безбедности саобраћаја за
возаче којима је одузета возачка дозвола,
услуга које се пружају радионицама за
тахографе, издавања лиценци за „CPC”
(професионалне возаче),
лиценцирање
техничара у радионицама за техничке
прегледе, као и услуге провере безбедности
на путевима и друге услуге које Агенција
врши у складу са Уредбом о цени услуга које
врши Агенција за безбедност саобраћаја
(„Службени гласник Републике Србије“ бр.
121/2012). Средства остварена по основу
услуга које пружа Агенција уплаћују се на
рачун прописан за уплату јавних прихода
буџета Републике Србије.
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А

генција перманентно реализује
различите превентивне активности
које су усмерене према свим
циљним групама, односно категоријама
учесника у саобраћају, до њеног оснивања
није било системског приступа, па је стога
и постојала потреба за унапређењем. Током
2015. године реализоване су бројне кампање
и акције - кампања „Бирам живот“, кампања
„Кликни за живот, вежи појас“, акција
„Носи кацигу“, акција „Налог за безбедно
понашање у саобраћају“ и акција посвећена
безбедности тракториста. Поред кампања и

акција, реализовано је и неколико пројеката
едукације учесника у саобраћају: пилот
семинар „Савремени приступи у едукацији
деце за безбедно учествовање у саобраћају“,
пројекат вршњачке едукације, пројекат „Још
увек возим, али не ходам“, у сарадњи са
Савезом параплегичара и квадриплегичара
Србије и пилот пројекат „Такмичење
предшколаца и деце нижих разреда
основних школа о познавању саобраћаја“.
Уз превентивне активности, сарадња
са локалним и регионалним телима која
се баве безбедношћу саобраћаја друга

је најважнија активност Сектора за
превенцију и локалне самоуправе. Текућу
годину обележиле су активности: припрема
извештаја који су садржали анализу
програма рада локалних савета, одржавање
четири састанка са представницима
локалних самоуправа, посете локалним
самоуправама и одржавање регионалних
семинара на тему рада савета и одржавање
првог састанка са градоначелницима и
председницима општина, у сарадњи са
Министарством грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре.
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И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

БОЉЕ СПРЕЧИТИ
НЕГО ЛЕЧИТИ
Превенција саобраћајних незгода и спречавање страдања људи у саобраћају
је један од основних разлога за оснивање Агенције за безбедност саобраћаја.
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У периоду од 2012.
до 2014. године око
четвртине од укупног
броја погинулих у
саобраћају било
је старости од
15 до 29 година

БЕЗБЕДНОСТ
МЛАДИХ У ФОКУСУ
– КАМПАЊА
„БИРАМ ЖИВОТ“

П

овреде у саобраћају су глобални
водећи узрок смрти у старосној
категорији од 15 до 29 година.
Више од 1.000 младих људи широм
света изгуби живот у саобраћају у току
једног дана. Таква трагична статистика
поставила је безбедност младих у
саобраћају као доминантну тему у
великом броју држава света. Ово се
посебно односи на земље у којима је
систем безбедности саобраћаја развијен.
Млади у Републици Србији представљају
посебно угрожену категорију учесника у
саобраћају, а што показују и подаци. У
периоду од 2012. до 2014. године, чак око
четвртине од укупног броја погинулих у
саобраћају било је старости од 15 до 29
година. Један од кључних елемената за
достизање мање изложености ризицима
за младе у саобраћају је континуирано
саобраћајно образовање. Кампање посвећене безбедности младих у саобраћају
су један од најутицајнијих модела
саобраћајног образовања. Овакав начин
комуницирања подстиче чланове циљне
групе на акцију и на промену понашања
ка жељеном. Кампања „Бирам живот“,
покренута је почетком јуна месеца, на
друштвеним мрежама нешто раније, са
циљем скретања пажње на проблем и
утицање на промену ризичних понашања
у саобраћају код младих. Ова кампања
настала је на темељима кампање #MladostNeLudost, из 2014. године. Званичан
почетак кампање обележен је серијом
јавних часова о безбедности саобраћаја,
који су одржани у Новом Саду, Београду,
Нишу и Крагујевцу. Кампању су
јавности представили потпредседница
Владе Републике Србије и министарка
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, проф. др Зорана Михајловић,
в.д. директора Агенције, Милан Божовић, и промотери кампање – Бојан
Перић, Иван Михајловић, Тамара
Драгичевић и Бранкица Себастијановић.
Министарка Михајловић је на јавном
часу са средњошколцима у општини
Нови Београд поручила младима да
буду одговорни, јер у тој поражавајућој
статистици сваки број има име и
презиме. Том приликом је и најавила

да ће Министарство грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре заједно
са Агенцијом за безбедност саобраћаја
у оквиру акције од града до града
организовати јавне часове, у циљу
разговора са младим људима, али
и разговарати са представницима
локалних самопурава о томе шта може
да се уради да се повећа безбедност у
саобраћају. Циљ најављених активности
је да се у наредним годинама више не
говори о младима као потенцијално
проблематичним возачима. Вршилац
дужности директора Агенције за
безбедност саобраћаја, Милан Божовић,
изнео је податак да је од укупног
броја погинулих у Србији, сваки
четврти млада особа. Млади у 42 одсто
склучајева гину као возачи, а 36 одсто
као путници, навео је Божовић. Узроци
саобраћајних незгода су најчешће
неприлагођена брзина и вожња у
алкохолисаном стању, навео је Божовић
и додао да млади у саобраћају најчешће
гину ноћу. На јавном часу о безбедности

младих у саобраћају, који је организован
за ученике средњих школа, приказан је
и ТВ спот у коме своје искуство износи
Милица Јокић, једна од преживелих у
тешкој саобраћајној несрећи на Ади
Хуји, у којој је новембра 2014. године
погинуло троје младих људи. Ученицима
се обратио и Иван Михаиловић,
глумац и један од амбасадора кампање
„Бирам живот“, а своје лично искуство
младима је пренео Душко Антељ, жртва
саобраћајне незгоде.
ИЗАБЕРИ БЕЗБЕДНО
Чињеница је да саобраћајно образовање и васпитање од најранијег доба
има пресудан значај за правовремено
учење и формирање исправних ставова
о саобраћају и понашању у саобраћају.
Са том идејом је 2011. године и настала
кампања „Пажња сад!“. Са друге стране,
од свог формирања, Агенција је активно
подстицала и подржавала све иницијативе
које су имале за циљ промовисање
безбедног понашања у саобраћају. На
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И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
тај начин желели смо да подстакнемо и
институције и организације којима ово
није основно занимање, да се позабаве
значајном темом. У складу са тим
принципом, са великим задовољством
прикључили смо се акцији „Изабери
безбедно“ коју је покренула компанија
„Вреле гуме“ из Новог Сада. Акција
обухвата посете најудаљенијим основних
школама на територији Србије, а у првој
фази планирана је посета три школе,
од којих је прва у планинском селу
Мариновац, у граду Зајечару.
Циљ акције је да се на националном
нивоу подстакне промовисање идеје
о безбедности саобраћаја, а деца и
учитељи подстакну да наставе са радом
на овој важној теми. За почетак акције,
одабрана је школа у селу Мариновац,
која је удаљена тридесетак километара
од Зајечара, јер се 16. новембра 2014.
прикључила обележавању Светског дана
сећања на жртве саобраћајних незгода
и на изванредан начин са ученицима
обележила тај дан показујући леп пример
едукације деце о безбедности саобраћаја.
Након посете Мариновцу, за другу
локацију одабрана је основна школа у
селу Горње Страњане код Бродарева,
коју похађа само један ученик четвртог
разреда. Идеја акције је да ђаци у малим
срединама добију одређена наставна
средства у виду компјутера, школског
прибора и наставних средстава како би
им омогућили бољи живот и унапредили
знања о безбедности саобраћаја. Тако су
представници Агенције за безбедност

саобраћаја и „Врелих гума“ донирали
школама и ђацима компјутер, едукативни
видео и штампани материјал који је
израдила Агенција, као и књиге са
насловима одговарајућим узрасту деце у
основној школи. За сваког ђака обезбеђен
је и школски ранац са комплетним
прибором за целу школску годину. Том
приликом, са малишанима се дружио и
„Пажљивко“, причајући им о најважнијим
темама из безбедности саобраћаја. Мисија
акције „Изабери безбедно“ је да настави
да се обраћа оним ђацима и учитељима
који нажалост остају ван домета многих
промотивних акција, које се врло често
одвијају на асфалтима и спортским
теренима широм наше земље. А како је
безбедност саобраћаја важна тема о којој
морају да причају сви, потрудићемо се
да обиђемо што више оваквих средина и
школа, јер ће једнога дана ови малишани
ове прелепе пределе заменити ужареним
градским асфалтом. Наставак акције
планиран је на јесен, а замисао је обићи
све удаљене школе и наше мале другаре
подучити, мотивисати и наградити.
НА МАТУРУ БЕЗ АУТОМОБИЛА
Страдање младих који су се пре
неколико година аутомобилом враћали
са прославе матуре, подстакло је ученике
и наставнике Политехничке школе у
Крагујевцу да учине све што је у њиховој
моћи да се такве трагичне ситуације не
понове. Тако је у мају 2014. године, по
први пут реализована акција „На матуру
без аутомобила“. Циљ ове акције био је

да се матурантима обезбеде други начини
превоза, и тако онемогући да, због вожње
под дејством алкохола, превелике брзине
или било ког другог разлога неко настрада,
у једној од најважнијих ноћи у животима
ових младих људи.
Агенција за безбедност саобраћаја
препознала је значај једне овакве акције
и утицај који би могла имати на циљну
популацију, па је тако подржала њену
реализацију, као прошле године, на њеном
почетку, тако и ове године. У уторак, 26.
маја 2015. године, у сали Политехничке
школе у Крагујевцу, одржана је трибина
посвећена
безбедности
младих
у
саобраћају, која је симболично почела
у минут до 12. На трибини је било речи
о последицама вожње под дејством
алкохола, али и о изузетно значајним
темама, као што су ограничење брзине и
правилна употреба сигурносног појаса,
како на предњим седиштима, тако и на
задњим. Кратки квиз и тестирање пијаних
наочара подстакли су интеракцију
током које су се млади људи уверили
да вожња није игра и да последице
вожње под дејством алкохола могу
бити катастрофалне. Уочи матурских
вечери у Крагујевцу, колектив и ученици
Политехничке школе упутили су и јавни
апел својим вршњацима и колегама да
те вечери одаберу неки други начин
превоза. Акција је овога пута подржана
од компаније „Фиат аутомобили Србија“,
која је обезбедила превоз матурантима
својим возилима, и ЈКП „Паркинг
сервис“, обезбеђујући паркинг за возила.
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НАЛОГ ЗА БЕЗБЕДНО ПОНАШАЊЕ
У САОБРАЋАЈУ – НОВОГОДИШЊИ
И БОЖИЋНИ ПРАЗНИЦИ
За време празника, када се планирају славља, посебно је важно
возачима скренути пажњу на последице вожње под утицајем алкохола.
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,
Агенција за безбедност саобраћаја, Град Београд и ЈКП „Паркинг
сервис” покренули су акцију „Налог за безбедно понашање у саобраћају”

У

последњих
десет
година,
број саобраћајних незгода и
страдалих лица због управљања
возилом под дејством алкохола је у
сталном порасту, посебно у категорији
младих возача. Само у периоду од 2010.
до 2014. године због управљања возилом
под дејством алкохола погинуло је 249
људи. Подсећамо, након пет минута од
конзумирања, у крви се налази довољна
количина алкохола која се може измерити.
Алкохол различито утиче на жене и
мушкарце. Погрешна је претпоставка да
кофеин може да помогне да се алкохол

зауставни пут возила, што утиче на
повећање броја саобраћајних незгода.
Према подацима МУП-а, свакодневно
је један од 100 возача на улицама под
дејством алкохола. У првих 12 месеци
2014. године алкохол је препознат као
основни узрок саобраћајних незгода у
2.660 незгода, што је за 13 одсто мање
у односу на исти период 2013. године.
У оквиру акције, на возилима у центру
Београда остављани су флајери који
подсећају на дневну карту ЈКП „Паркинг
сервис” Београд. Идеја ове акције је да
се возачима скрене пажња на опасне

елиминише из организма и да се особа
брже отрезни. У елиминацији алкохола
не помажу ни кафа, ни хладан туш,
вежбање, отворен прозор у аутомобилу,
нити било шта друго осим времена које
је организму потребно да се алкохол
разгради и елиминише из организма.
Током вожње под утицајем алкохола,
време реаговања возача је дуже. Дуже
време реаговања возача означава дужи

последице вожње под утицајем алкохола.
Налог за безбедно понашање у
саобраћају – 1. Април
У намери да се искористе све
могућности у области унапређења
безбедности
саобраћаја,
Агенција
за безбедност саобраћаја у сарадњи
са
Министарством
грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре, локалним
самоуправама и паркинг сервисима,

организовала је акцију под називом
„Налог за безбедно понашање у
саобраћају“. Циљ заједничке акције било
је скретање пажње младим возачима на
штетне последице вожње под дејством
алкохола. У време новогодишњих
празника акција је већ реализована у
Београду у сарадњи са Градом Београдом
и ЈКП „Паркинг Сервис“, када је
подељено 50.000 флајера. С обзиром да
је акција била примећена и да је изазвала
позитивне коментаре и похвале, акција
је проширена и на територију целе
Републике Србије, односно за локалне
самоуправе где постоји организована
наплата паркирања. Локалне самоуправе
које су учествовале у заједничкој
акцији 1. априла су: Александровац,
Аранђеловац, Алексинац, Ариље, Бачка Паланка, Бечеј, Бујановац, Чачак,
Ћуприја, Инђија, Ивањица, Јагодина,
Кикинда, Књажевац, Крагујевац, Крушевац, Лазаревац, Лесковац, Лозница,
Младеновац, Неготин, Ниш, Нови
Пазар, Нови Сад (који обухвата и
општине Сремски Карловци и Темерин),
Обреновац, Панчево, Параћин, Петровац
на Млави, Пирот, Пожаревац, Пожега,
Прокупље, Рума, Ћуприја, Шид, Шабац, Сента, Смедерево, Смедеревска
Паланка, Сокобања, Сомбор, Сремска
Митровица, Стара Пазова, Суботица,
Темерин, Топола, Трстеник, Ужице,
Ваљево, Врање, Врњачка Бања, Вршац,
Зајечар, Златибор и Зрењанин. Ово је
једна од првих координисаних акција
која је спроведена у великом броју
локалних самоуправа. Веома је значајно
да сарадња Агенције и локалних
самоуправа буде још интензивнија,
како кроз заједничку организацију и
реализацију превентивних активности,
тако и кроз подршку у дефинисању
стратешких циљева за будућност и
формулисању мера за подизање нивоа
безбедности у саобраћају.
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И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ОДРЖАНИ САСТАНЦИ СА ПРЕДСТАВНИЦИМА
ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА
У сарадњи Агенције за безбедност саобраћаја, Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре и представника локалних самоуправа у Републици
Србији, током месеца фебруара и марта 2015. године одржана су укупно четири
састанка са представницима Савета за безбедност саобраћаја

П

р ви радни састанак Агенције
и локалних самоуправа на
тему унапређења безбедности
саобраћаја одржан је у суботу
21.02.2015. године. Састанку су, поред
домаћина, присуствовали представници:
Књажевца, Звездаре, Великог Градишта,
Рашке, Бачке Паланке, Раче, Апатина,
Тополе, Бачког Петровца, Чачка,
Смедерева,
Алексинца,
Крушевца,
Александровца,
Краљева,
Кладова,
Шапца, Земуна, Ваљева, Јагодине,
Врњачке Бање, Варварина, Раковице,
Панчева, Бабушнице и Новог Београда.
Други радни састанак одржан је у
суботу 28.02.2015. године. Састанку
су, поред домаћина, присуствовали
представници: Аранђеловца, Бечеја,
Беле Паланке, Бруса, Велике Плане,
Врачара, Дољевца, Земуна, Кикинде,
Ковина, Малог Иђоша, Оџака, Палилуле,

Параћина, Пећинаца, Пирота, Пожеге,
Ћуприје, Српске Црње и Трстеника.
Трећи радни састанак одржан је у
суботу 7.03.2015. године. Састанку
су, поред домаћина, присуствовали
представници: Врања, Лесковца, Старе
Пазове, Коцељеве, Вршца, Гроцке, Уба,
Кањиже, Србобрана, Ниша, Љубовије,
Шида, Ћићевца, Пожаревца, Пландишта,
Пријепоља, Осечине и Инђије. Такође,
радном састанку је присуствовао и
саветник у Министарству грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре, господин
Никола Миливојевић.
Четврти радни састанак одржан је
у суботу 14.03.2015. године. Састанку
су
присуствовали
представници:
Савског венца, Лапова, Бајине Баште,
Ирига, Суботице, Обреновца, Ивањице,
Димитровграда, Зрењанина, Прибоја,
Сенте и Младеновца.

На одржаним састанцима укупно
је присуствовало око 80 локалних
самоуправа. Након тога, Агенција је
посетила преко 20 локалних самоуправа
на којима су такође одржани састанци са
представницима Савета за безбедност
саобраћаја.
На
свим
састанцима
највише
се говорило о стању безбедности
саобраћаја у градовима и општинама,
о активностима које су до сада
реализоване, али и о проблемима и
ограничењима у раду. Сви учесници
састанка сложили су се да је веома
значајно да сарадња Агенције и локалних
самоуправа буде још интензивнија, кроз
заједничку организацију и реализацију
превентивних активности, али и подршку
у дефинисању стратешких циљева
за будућност и формулисању мера за
постизање безбедности у саобраћају.
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КЛИКНИ ЗА ЖИВОТ – ВЕЖИ ПОЈАС

К

ада се саобраћајне незгоде догоде, један
од основних фактора да путници у
возилу избегну теже повређивање је да
су везали појас. Истраживања која се спроводе
у иностранству показују да се везивањем
појасева вероватноћа фаталних повреда
смањује за око 50% на предњим и чак до 75%
на задњем седишту. Почев од 2012. године,
Агенција за безбедност саобраћаја редовно
прати кључне индикаторе безбедности, а један
од најзначајнијих је проценат коришћења
сигурносних појасева. Резултати истраживања
показују да, иако се овај проценат повећава,
он је још увек далеко од жељеног нивоа.
Зато је потребно перманентно креирати нове
активности како би се повећао проценат
коришћења појаса. Стога је и осмишљена
медијска кампања чији је циљ да се истакне
важност везивања појасева, што у случају
саобраћајне незгоде многима може спасити
живот. Кампања „Кликни за живот - вежи
појас“ отпочела је почетком маја, емитовањем
ТВ спота, у којем смо свим возачима и
путницима желели да скренемо пажњу на
погубност невезивања сигурносних појасева.
Поред ТВ спота, припремљен је и радио
спот, постављени билборди широм Србије, и
припремљена решења за брошуру и летак. ТВ
спот је емитован током маја и јуна непрекидно,
уз изузетну подршку свих телевизијских
емитера, и оних са националним, регионалним
и локалним фреквенцијама, као и кабловских
емитера. Са друге стране, велики број локалних
самоуправа укључио се у кампању, па су,
поред билборда које је поставила Агенција,
обезбедили и додатне локације, како би поруке
кампање биле што видљивије. Брошуре и
леци, припремљени за штампу су такође
прослеђени локалним самоуправама, како би
возачима и путницима на својој територији
пренели важне информације о овој теми.

К

ВРШЊАЧКА ЕДУКАЦИЈА

рај 2014. године је однео неколико
младих живота. Превише. Живота
који су тек почели да истражују
свет око себе на другачији начин и у
том истраживању страдали. Алкохол,
адреналин, доказивање, брзина и све то
помешано са великом дозом неискуства
готово увек доноси катастрофалне
последице. Знајући све ово, Агенција
за безбедност саобраћаја у сарадњи са
Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Центром младих Србије, покренула је пројекат под
називом „Вршњачка едукација“. Крајем
2014. године, Агенција за безбедност
саобраћаја угостила је у својим просторијама
ученике
Треће
београдске
гимназије и у једном едукативном разговору представила свој рад и планове

за будућност, све са циљем да се млади
људи укључе у превентивне активности и
постану промотери безбедног понашања
у саобраћају. Едукација
је један од
основних предуслова за достизање
вишег нивоа саобраћајне културе и веће
безбедности свих учесника. Сходно томе
и идеја пројекта јесте да млади, обучени
људи својим вршњацима држе трибине и у
једном интерактивном разговору им укажу
на све опасности које их вребају уколико
се не придржавају прописа. Током прошле
школске године трибине су реализоване
у неколико десетина школа, док је кроз
трибину прошло преко 2.000 младих људи.
План јесте да се ове године још ревносније
крене у реализацију пројеката и тако
утиче на смањење броја младих људи који
страдају у саобраћајним незгодама.
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А

ЈОШ УВЕК ВОЗИМ
АЛИ НЕ ХОДАМ

генција за безбедност саобраћаја
и Савез параплегичара и квадриплегичара Србије су крајем 2014.
године отпочели пројекат под називом
„Још увек возим, али не ходам“ који за
циљ има подизање свести код младих
људи о последицама саобраћајних незгода
и пре свега превентивно деловање на
најугроженију категорију учесника у
саобраћају. Пројекат је осмишљен као

И

интерактивна трибина, на којој члан Савеза
разговара са средњошколцима о последицама
неодговорног понашања у саобраћају. На
личном искуству, које је изузетно емотивно и
потресно, средњошколци бивају разоружани
и порука која им се шаље допире дубоко
до њих. Славиша Савић је координатор
пројекта и идејни творац. Одржано је на
десетине трибина, а трибини присуствоало
преко 2.000 младих.

НОСИ КАЦИГУ

мајући у виду да пролеће доноси
и почетак мото сезоне и да се
очекује већи број мотоциклиста
и мопедиста на путевима, Агенција за
безбедност саобраћаја је организовала низ
активности, чија је реализација планирана
у сарадњи са саветима за безбедност
саобраћаја у локалним самоуправама,
а које су усмерене ка овој категорији
учесника у саобраћају. Прва у низу била
је заједничка акција под називом „Носи
кацигу“ која је организована у сарадњи
са Асоцијацијом мотоциклиста Србије и
током које су, на Ускрс, 12. априла 2015.
године, испред Скупштине града подељени
промотивни материјали мотоциклистима
и организована посета „Дому за децу и
омладину ометену у развоју“ у Сремчици.
Акција је подразумевала активности

усмерене ка повећању употребе заштитне
кациге, поделу промотивног материјала
у виду мајица, летака и налепница, као
и истицање савета за безбедну вожњу.
Билборди, који су припремљени као део
акције, замишљени су као подсетник
за све учеснике у саобраћају да обрате
пажњу на брзину, са посебним акцентом
на мотоциклисте. Тако је и формулисана
порука на билборду: „Дивљење је
тренутно, а туга је вечна“. У оквиру ове
акције, припремљена је и едукативна
презентација, која је прослеђена свакој
локалној самоуправи, са идејом да
се на локалном нивоу разговара са
мотоциклистима и то у виду трибине,
краћег предавања, током ког ће бити
наглашени сви важни аспекти безбедне
вожње двоточкаша.
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САСТАНАК СА ГРАДОНАЧЕЛНИЦИМА
И ПРЕДСЕДНИЦИМА ОПШТИНА
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Агенција за
безбедност саобраћаја су 19. јуна 2015. године у Клубу посланика у Београду, одржали
први састанак са градоначелницима и председницима општина у Републици Србији

О

д укупно 161 локалне самоуправе,
састанку је присуствовало 106,
од чега 40 градоначелника/председника општина. Присутнима су се
обратили потпредседница Владе Србије и
министарка грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре проф. др Зорана Михајловић
и вршилац дужности директора Агенције
за безбедност саобраћаја Милан Божовић,
који су почетак састанка искористили да
говоре о добрим и лошим странама рада
локалних Савета за безбедност саобраћаја,
проблемима са којима се сусрећу, као и
о циљевима који су постављени пред све
људе који се баве питањем безбедности
саобраћаја. Потпредседница Владе и
министарка грађевинарства, саобраћаја и

инфраструктуре проф. др Зорана Михајловић нагласила је да од укупног броја
погинулих у саобраћају 23,9% чине
пешаци и да обарање пешака чини
67% свих незгода са смртним исходом,
а да у општинским програмима за
унапређење безбедности саобраћаја не
постоје активности ни програми који су
усмерени на заштиту пешака, иако су
они најугроженија категорија. Проф. др
Зорана Михајловић је посебно истакла:
“Потребно је да формирамо нову политику
у саобраћају у свакој општини у Србији и
да заједничким радом поправимо лошу
статистику. Свако од нас, без обзира
одакле долази, међу пешацима у свом
граду има најближу родбину, пријатеље

и колеге. Са незгода и статистике вратимо
се на политику и на нас који имамо моћ да
мењамо ствари и да управљамо политиком
безбедности у саобраћају у општинама“.
Вршилац дужности директора Агенције
за безбедност саобраћаја Милан Божовић
нагласио је да за 55 општина у Србији нема
података о формирању Савета за безбедност
саобраћаја, а да ове године чак 120 општина
није доставило усвојен програм коришћења
средстава за унапређење безбедности у
саобраћају. Средства која су намењена за
безбедност у саобраћају, не троше се на
изградњу тротоара, уређење зона школа,
санирање црних тачака, већ се новац троши
на табле са називима улица, на заштитне
комбинезоне и на набавку чамаца. Други
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Од укупног броја погинулих у саобраћају 23,9% чине пешаци, а
обарање пешака чини 67% свих незгода са смртним исходом

део састанка био је резервисан за дискусију
и постављање питања, а градоначелници
и председници општина су прилику
искористили на прави начин и још једном
показали да је организација једног оваквог
састанка пун погодак. Стога је следећи
сусрет заказан за 1. децембар и то ће бити
тренутак када ће се исти људи поново
окупити и резимирати урађено.
Најважнији закључци састанка су:
• Формирање Савета за безбедност
саобраћаја у локалним самоуправама у
којима није формирано.
• Политичка подршка на локалном нивоу,
која подразумева укључивање и преузимање
кључне улоге градоначелника/председника
општине у руковођењу рада Савета за
безбедност саобраћаја.
• Благовремено доношење и усвајање
програма рада који су засновани на стручним
анализама и чији крајњи циљ треба да буде
решавање проблема. Од сада се одлуке и
политика безбедности саобраћаја воде на
основу података (базе података и анализа
које је припремила Агенција и који су
доступни свим локалним самоуправама).
• Реализација активности према усвојеним
програмима рада. Најчешћа ситуација је да
се донесу програми рада, а да се планиране
активности не реализују. • Новац није трошен
наменски, па зато није ни било видљивих
и трајних резултата на пољу безбедности
саобраћаја на локалном нивоу.
• Неопходност сарадње Савета за безбедност саобраћаја како на локалном нивоу
тако и на републичком. До сада је најчешће
изостајала сарадња Савета за безбедност
саобраћаја и институција на локалном нивоу
које могу да унапређују безбедност саобраћаја,
али је изостајала и сарадња са Министарством
надлежним за послове саобраћаја, Агенцијом
и другим институцијама (ЈП Путеви Србије,
Железница Србије…).
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ОДГОВОРИ КОЈИ СП А
Најважнија активност Сектора, у првој половини 2015.
године, јесте успостављање WEB GIS апликације за
праћење обележја безбедности саобраћаја, а у истом
периоду урађена је и Анализа стања безбедности
саобраћаја за територију сваке од 161 локалне самоуправе.
WEB GIS aпликацијом је омогућено да подаци о обележјима
безбедности саобраћаја постану јавно доступни.
22
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П АШАВАЈУ ЖИВОТЕ
Ј

една од најважнијих активности Сектора,
у првој половини 2015. године, јесте
Успостављање WEB GIS апликације за
праћење обележја безбедности саобраћаја,
која је омогућила да подаци о обележјима
безбедности саобраћаја постану јавно
доступни. У истом периоду урађена је
Анализа стања безбедности саобраћаја за
територију сваке од 161 локалне самоуправе.
Реализовани су и публиковани периодични
извештаји о стању безбедности саобраћаја
у Републици Србији (Fact sheet-ови и карте

показатеља). Сектор је, у циљу хармонизације
података о саобраћајним незгодама са CADaS захтевима Европске комисије, покренуо
и пратио израду пројекта Унапређење
квалитета прикупљања и уноса података у
базу података о саобраћајним незгодама од
стране полицијских службеника саобраћајне
полиције. Настављен је процес праћења
индикатора
перформанси
безбедности
саобраћаја у Републици Србији. Сарађивано је
са домаћим и међународним институцијама,
посебно на пољу размене података,

праћења и развоја стручних процедура,
методологија и мера које се примењују у
области безбедности саобраћаја. Најважнија
активност Сектора, у првој половини 2015.
године, јесте успостављање WEB GIS
апликације за праћење обележја безбедности
саобраћаја, а у истом периоду урађена је и
Анализа стања безбедности саобраћаја за
територију сваке од 161 локалне самоуправе.
WEB GIS aпликацијом је омогућено да
подаци о обележјима безбедности саобраћаја
постану јавно доступни.
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У периоду од јануара
до јуна 2015. године
у саобраћајним
незгодама настрадало
је 8.643 лица, од којих
је 244 лица погинуло,
односно, у просеку
сваког дана, погинуо
је најмање један
учесник у саобраћају

П

рема прелиминарним подацима
којима располаже Агенција за
безбедност саобраћаја, у првих
6 месеци 2015. године, на путевима
Републике Србије догодило се укупно
15.514 саобраћајних незгода, од којих су
5.892 саобраћајне незгоде са настрадалим

АНАЛИЗА СТАЊА
БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА НА
ПУТЕВИМА РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ У ПРВИХ ШЕСТ
МЕСЕЦИ 2015. ГОДИНЕ

у односу на 2014. годину. Пораст броја
погинулих лица није „драстичан“, али
овакав податак треба да буде сигнал не
само возачима, већ и свим институцијама
безбедности саобраћаја да је у наредном
периоду потребно интензивирати своје
активности, како би предупредили или

График 1. Број погинулих лица по годинама за првих 6 месеци последњих пет година

лицима, а 9.622 са материјалном штетом.
У саобраћајним незгодама настрадало је
8.643 лица, од којих је 244 лица погинуло.
Другим речимa, у периоду од јануара
до јуна 2015. године, просечно, сваког
дана, погинуо је најмање један учесник у
саобраћају.
У односу на исти период 2014. године,
догодило се за 6% мање саобраћајних
незгода у првих шест месеци 2015.
године, док је настрадало 3,7% више
лица. Посматрајући само погинула
лица, погинуло је два лица више у
првих шест месеци 2015. године. На
Графику 1 приказан је број погинулих
лица за првих 6 месеци, од 2011. до
2015. године. У периоду од 2011. до
2014. године успостављен је тренд пада
броја погинулих лица, док је у 2015.
години број погинулих лица у порасту

умањили повећање броја погинулих у
саобраћају.
Показатељи који су побољшани у
односу на исте месеце претходне године
су укупан број саобраћајних незгода
и број саобраћајних незгода са мањом
материјалном штетом, док је
број незгода са настрадалим лицима,
као и број настрадалих лица, већи у односу
на претходну годину.
На Графику 2 приказана је промена
укупног броја саобраћајних незгода код
којих су опредељени „узроци’’, односно
„грешке“ из група: психофизичко стање
возача, брзина, непрописне радње возилом,
кретање пешака и стање пута за период
од првих шест месеци 2015. године, у
односу на исти период 2014. године. За
исти период анализирана је промена
броја настрадалих лица код којих су
опредељени „узроци’’, односно „грешке“
из поменутих пет група. На основу анализе
уочено је да се у првој половини 2015.
године догодило 17,8% мање саобраћајних

График 2. Промена укупног броја саобраћајних незгода (и броја настрадалих лица) код којих су
опредељени „узроци’’, односно „грешке“ из група: психофизичко стање возача, брзина, непрописне
радње возилом, кретање пешака и стање пута, за период од првих шест месеци 2015. године, у
односу на период од првих шест месеци 2014. године
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График 3.Својство
настрадалих лица
у саобраћајним
незгодама за
првих 6 месеци
2015. године
за првих 6 месеци
2015. године

График 4.Својство
погинулих лица
у саобраћајним
незгодама
за првих 6 месеци
2015. године
за првих 6 месеци
2015. године

незгода у којима је од стране полицијских
службеника брзина опредељена као
„узрок’’ настанка саобраћајне незгоде,
затим, 8% мање саобраћајних незгода у
којима је психофизичко стање опредељено
као „узрок“ настанка саобраћајне незгоде
и 8% мање саобраћајних незгода у којима

категоријама учесника
у саобраћају, највећи број погинулих
лица у првих шест месеци 2015. године
су возачи моторних возила (101+7 возачи
трактора). У истом периоду погинуло
је 72 пешака, што је повећање од око
36% у односу на исти период прошле

године. У првих шест месеци 2015.
године погинуло је и 39 путника и 22
бициклиста (График 5).
За првих шест месеци настрадало је
617 деце (узраста од 0 до 14 година), што
је за 12% мање у односу на исти период
2014. године. Ово представља добар
показатељ, поготову узимајући у обзир
да је главни циљ Стратегије безбедности
саобраћаја да од 2020. године нема
погинуле деце у саобраћајним незгодама
и да се број тешко повређене деце
преполови од 2020. године у односу на
2011. годину.
У саобраћајним незгодама деца најчешће
страдају у својству путника у возилу
(51%), затим у својству пешака (36%), а
најмање у својству возача - бициклиста
(13%), (График 6). Овакви подаци указују
на потребу едукације и промене свести
становништва о значају употребе система
заштите за децу у возилима (ауто седишта

График 5. Поређење броја погинулих лица у односу на категорије
учесника у саобраћају, у првих шест месеци 2015. и 2014. године

је кретање пешака опредељено као „узрок“
настанка саобраћајне незгоде, у односу на
исти период 2014. године. Саобраћајних
незгода у којима су непрописне радње
возилом опредељене као „узрок“ настанка
саобраћајне незгоде у првој половини
2015. године је за 1,6% више у односу на
првих шест месеци 2014. године. Важно
је уочити да се број саобраћајних незгода
у којима је стање пута опредељено као
„узрок“ настанка саобраћајне незгоде,
повећао за 194%.
Највише
настрадалих
лица
у
саобраћајним незгодама су возачи
51%, затим путници 34%, а најмање
настрадалих су пешаци 15% (График 3).
Према својству погинулих лица највише
је возача 54%, пешака 30%, а најмање
путника 16% (График 4).
На основу података доступних
Агенцији за безбедност саобраћаја о

Број деце
настрадале у
саобраћајним
незгодама смањен
је за 12 одсто у
односу на исти
перод прошле
године, а циљ
наше Стратегије
је да до 2020.
године ни једно
дете не настрада
у саобраћају

График 6.
Својство
настрадале
деце за првих
6 месеци
2015. године

за децу и др.), потребу уређења „зона
школа“ и постављање друге саобраћајне
сигнализације и опреме у циљу
унапређења безбедности деце – пешака,
као и спровођење кампања за безбедно
учествовање деце у саобраћају.
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БАЗА ПОДАТАКА
О ОБЕЛЕЖЈИМА
БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА - WEB
GIS АПЛИКАЦИЈА

З

Aпликација, доступна најширој јавности
покреће се у било ком интернет
претраживачу и доступна је независно
од софтверске платформе са које се
приступа без додатних софтверских
захтева или трошкова са стране
корисника. Апликација је доступна и на
енглеском и на српском језику

аконом о безбедности саобраћаја су
дефинисане надле-жности Агенције за
безбедност саобраћаја, а што је између
осталог и то да анализира, прати и унапређује
стање безбедности саобраћаја кроз развој
и коришћење јединствене базе података
од значаја за безбедност саобраћаја. Поред
тога, дефинисано је да подаци о обележјима
безбедности саобраћаја из јединствене
базе треба да буду јавни и доступни свима
под једнаким условима, осим оних чије је

апликација, покреће се у било ком интернет
претраживачу и доступна је независно од
софтверске платформе са које се приступа
без додатних софтверских захтева или
трошкова са стране корисника. Апликација и
сви пратећи делови (излазне табеле, називи
карата и др.) су доступни и на енглеском и
на српском језику (ћирилично и латинично
писмо)
Јединствена база података је први пут
представљена 2012. године на IRTAD-овом

саобраћаја из различитих извора, вршења
анализа и истраживања. Чланови радне групе
су охрабрени да прате пример Агенције за
безбедност саобраћаја у Републици Србији.
Следеће значајно представљање WEB
GIS апликације очекивано је на IRTAD
међународној конференцији.
Тренутно база података о обележјима
безбедности
саобраћаја
у
највећој
мери садржи податке које прикупља
Министарство
унутрашњих
послова,

објављивање Законом забрањено. Стога
је Агенција за безбедност саобраћаја
реализовала пројекат набавке WEB GIS
апликације која омогућава да се подаци из
јединствене базе Агенције учине доступним
најширој јавности на начин другачији од
стандардних извештаја, карти показатеља и
унапред извршених анализа које је Агенција
до сада објављивала. WEB GIS Апликација
(у даљем тексту Апликација) је постала
доступна јавности крајем јуна 2015. године.
Апликација је направљена као интернет

скупу, док је WEB GIS Апликација
у међународним оквирима први пут
презентована на 5. SEETO састанку
регионалне радне групе за безбедност
саобраћаја у Бриселу (03.06.2015.године).
На 5. SEETO састанку регионалне радне
групе за безбедност саобраћаја је истакнута
улога водеће Агенције за безбедност
саобраћаја на примеру Србије. Посебно
су препознате активности Агенције које
се тичу управљања централизованом
базом података о обележјима безбедности

податке Републичког завода за статистику,
ЈП „Путеви Србије“, али и податке које
Агенција самостално прикупља кроз
истраживачке пројекте. Рад на развоју
базе података о обележјима безбедности
саобраћаја и WEB GIS апликацији није
довршен и у будућности се очекују даља
унапређења. У погледу базе података о
обележјима безбедности саобраћаја се
очекују квалитетније прикупљени подаци
о саобраћајним незгодама и њиховим
последицама које прикупљају припадници

26
Bilten Finis.indd 26

30.12.15. 14.25

СЕКТОР ЗА ИСТРАЖИВАЊА
саобраћајне полиције, као резултат обуке
саобраћајне полиције за прикупљање
података у складу са CADaS протоколом.
Под квалитетнијим начином прикупљања
података пре свега се подразумева
прецизнији начин евидентирања постојећих
атрибута (карактеристика саобраћајних
незгода), почетак прикупљања нових
значајних атрибута (као што су маневри,
типови саобраћајних незгода), а посебно
почетак
прикупљања
координата
саобраћајних незгода у потпуности.
Тренутно се подаци о саобраћајним
незгодама и њиховим последицама
добијају на годишњем нивоу, а циљ је да
се кроз додатно унапређење сарадње са
Министарством унутрашњих послова и
Управом саобраћајне полиције успостави
чешће добијање података на месечном
нивоу, са циљем квалитетнијег праћења
тренутних вредности показатеља. Очекује се
повезивање са осталим институцијама које
прикупљају значајне податке о обележјима
безбедности саобраћаја, а пре свега са
осигуравајућим кућама које прикупљају
значајан део података о саобраћајним
незгодама са материјалном штетом.
У погледу даљег развоја WEB GIS
апликације, планирано је омогућавање
прегледа тачне локације саобраћајних
незгода са пратећим описним подацима
који се могу добити одабиром сваке
конкретне саобраћајне незгоде. Тачне
локације саобраћајних незгода ће се
приказивати на векторској мрежи путева
и ортофотографијама као подлози. Поред
тога, очекује се да ће кроз атрибутивни део
апликације бити омогућено укрштање још
различитих параметара који се прикупљају
приликом увиђаја саобраћајне незгоде.
Кроз Апликацију је тренутно могуће
прегледати:
I.
Податке о саобраћајним незгодама
и њиховим последицама (лицима и возилима
која су учествовала у саобраћајним
незгодама) од 1997. године до 2014. године,
а које Агенција добија кроз сарадњу са
Министарством унутрашњих послова,
Управом саобраћајне полиције.
II.
Податке о ризицима страдања у
саобраћају. Иако су апсолутни подаци о
броју саобраћајних незгода и последицама
често коришћени, они нису погодни за
поређење па су кроз апликацију изведени и
релативни показатељи о ризицима страдања
у саобраћају (јавни и саобраћајни ризик
страдања). Јавни ризик је дефинисан као
број погинулих лица на 100.000 становника,
а саобраћајни ризик као број погинулих лица
на 10.000 регистрованих моторних возила.
За рачунање ризика се може користити број
настрадалих лица, или пондерисани број
настрадалих лица.
III. Податке
о
индикаторима
перформанси безбедности саобраћаја.
Индикатори перформанси безбедности
саобраћаја (нпр. проценат употребе
сигурносних
појасева)
представљају

Апликација не омогућава анализе по свим атрибутима који се
прикупљају о саобраћајним незгодама и лицима која су учествовала
у саобраћајним незгодама, већ само по ограниченом сету података.
Тренутно, анализе дају одговор на четири питања:
• „Ко страда у саобраћајним незгодама?“. Анализом је могуће препознати
посебно угрожене категорије учесника у саобраћају на основу старости, пола,
својства учествовања у незгоди и категорије возила.
• „Када страда у саобраћајним незгодама?“. Анализом је могуће препознати
месеце у току године, дане у недељи и часове у току дана у којима се незгоде
најчешће догађају.
• „Где се догађају саобраћајне незгоде?“. Податак о просторној расподели
саобраћајних незгода је само делимично познат. У простором смислу је могуће
препознати општину и полицијску управу на којој се саобраћајне незгоде догађају.
• „Које саобраћајне незгоде се догађају?“. Анализом је могуће препознати
најчешће видове саобраћајних незгода (14 видова).

савремени приступ концепту управљања
безбедношћу
саобраћаја,
где
се
„небезбедност“ мери пре него што настану
саобраћајне незгоде и последице. Податке
о индикаторима безбедности саобраћаја
прикупља Агенција за безбедност саобраћаја
према методологији коју је дефинисао
Саобраћајни факултет у Београду. Подаци о
индикаторима су доступни према мерењима
у 2013. и 2014. години.
IV.
Податке о оценама ставова
учесника у саобраћају (према истраживању

у 2014. години). Ставови учесника су
добијени на основу резултата упитника
базираног на SARTRE 4 упитнику, а према
истраживању које је 2014. године спровео
Факултет техничких наука у Новом Саду.
Оцене ставова учесника у саобраћају су
формиране према методологији Агенције за
безбедност саобраћаја.
Апликација се састоји из два основна
дела: атрибутивног и графичког. Атрибутивни
део апликације омогућава вршење анализе
и филтрирање података о саобраћајним

Изглед прозора за вршење атрибутивне анализе у WEB GIS Апликацији.
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незгодама и лицима која су учествовала у
саобраћајним незгодама. Прилагођавање
излазног сета података о саобраћајним
незгодама и лицима која су учествовала
у саобраћајним незгодама је могуће
коришћењем филтера података и то према:
полицијској управи, општини, години,
месецу, дану, часу, виду, категорији возила и
старости учесника, док је код анализе лица
поред поменутих могуће вршити анализу
и по полу и својству учесника у саобраћају.
Атрибутивни део апликације омогућава да се
анализа врши по више укључених филтера
истовремено, чиме се остварује могућност
укрштања разнородних атрибута без
коришћења додатних софтверских алата и без
посебног познавања неког од алата за обраду
података. Све анализе се из атрибутивног дела

намењених специфичним категоријама
учесника у саобраћају. Све карте показатеља
су представљене на начин да су вредности
показатеља подељене у пет класа вредности
и приказане у различитим бојама са циљем
брзог препознавања посебно угрожених
(ризичних) територијалних јединица. Карте
се директно из апликације могу извозити у
PDF формат у А4 или А3 формат папира, а
карте је могуће прилагођавати сопственим
потребама кроз саму апликацију путем
алата за цртање (додавањем маркера за
означавање, сопственог текста и сл.).
Два најзначајнија алата за анализу
графичких података су алат за претрагу
и идентификацију. Алат за претрагу
омогућава претрагу по свим пољима
(подацима) одређене карте одабране у

резултата, али и, различитим укрштањима
података, до мноштва различитих анализа.
Корисник атрибутивног дела апликације
не води рачуна ни о начину складиштења
података, ни њиховој структури, што
значајно смањује потребне ресурсе
(људске и техничке) за добијање основних
улазних података у анализи стања.
Основ за предузимање активности
у области безбедности саобраћаја
представља познавање тренутног стања
(вредности показатеља безбедности
саобраћаја). На основу доступних
података, доносиоци одлука препознају
проблеме, дефинишу контрамере и
циљеве које треба достићи. Посебан
значај Апликације се огледа у могућности
да свака локална самоуправа добије

Основни изглед WEB GIS Апликације.

апликације могу извести у формат XLS који
отвара апликација Microsoft Excel за потребе
даље обраде података, или у PDF формат.
Податке је могуће прегледати и директно
кроз саму апликацију. Уколико се приликом
атрибутивне анализе одабере анализа по
полицијским управама или општинама, тако
извршену анализу апсолутних показатеља
могуће је приказати на карти.
Графички део апликације се састоји од
унапред предефинисаних карти. Ризици
страдања у саобраћају доступни су и за
ниво општина и полицијских управа, док
су подаци о индикаторима безбедности
саобраћај и ставовима учесника у саобраћају
доступни само на нивоу полицијских
управа.
Графички део апликације се
стално обогаћује новим картама на основу
нових спроведених истраживања најчешће

садржају мапе. Алат за идентификацију
омогућава кроз селектовање одређене
општине или полицијске управе добијање
конкретних податке о вредностима
ризика, индикаторима или оценама
ставова у зависности од одабраног слоја за
идентификацију.
Иако у просторном смислу WEB
GIS апликација заостаје у односу на
иницијативе неких других држава (нпр.
www.crashmap.co.uk у Великој Британији),
јер се координате саобраћајних незгода
још увек не прикупљају у потпуности,
атрибутивни део апликације представља
својеврсни алат, за који не постоје
примери у познатој пракси која се тиче
рада са базама података у безбедности
саобраћаја. Атрибутивни део апликације
омогућава брзо и једноставно долажење до

мноштво основних анализа за покретање
активности са циљем повећања нивоа
безбедности саобраћаја. Поред локалних
самоуправа, свака полицијска управа
може препознати кључне проблеме ка
којима треба усмерити рад полицијских
службеника. Међутим, пре коришћења
података неопходно је познавати основне
информације о начину прикупљања
података, могућим ограничењима у
анализи, начину на који се одређени
параметри тумаче и сл. За разумевање
података
добијених
коришћењем
WEB GIS Апликације, припремљено
је Упутство за разумевање података
(http://abs.gov.rs/preuzimanje/1457),
а
све функције Апликације су описане у
Корисничком упутству (http://abs.gov.rs/
preuzimanje/1456).
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ОБУКА ПРИПАДНИКА САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ
Унапређење квалитета прикупљања података о саобраћајним
незгодама у складу са CADaS препорукама Европске комисије

А

генција за безбедност саобраћаја
је покренула и била наручилац
пројекта „Унапређење ква-литета
прикупљања и уноса података у базу
података о саобраћајним незгодама од
стране полицијских службеника саобраћајне
полиције“. Пројекат је обухватио обуку 413
припадника саобраћајне полиције који се
баве прикупљањем и уносом података у базу
података о саобраћајним незгодама.
Европска комисија је дефинисала CADaS сет података са циљем хармонизације
података о саобраћајним незгодама
на европском нивоу. Прилагођавањем
Републике Србије CADaS захтевима
Европске комисије, Република Србија
треба да стане у ред земаља Европске уније
које на исти начин прикупљају и прате
податке о саобраћајним незгодама. Поред
тога, усклађивање са CADaS-ом означава
унапређење квалитета података који се
прикупљају о саобраћајним незгодама,
што представља основу за управљање
у безбедности саобраћаја. Квалитетна
база података о саобраћајним незгодама
представља најзначајнији алат који служи
за идентификацију проблема и боље
предлагање мера за унапређење безбедности
саобраћаја, а поређењем са другим земљама
може се, између осталог, сагледати величина
проблема у области безбедности саобраћаја
и оценити ниво безбедности саобраћаја
у односу на друге земље. Имајући то у
виду, увођење CADaS-а означава велики
напредак када је праћење саобраћајних
незгода у Србији у питању, али и својеврсну
похвалу за активности Србије у процесу
придруживања Европској унији.
Реализација пројекта „Унапређење
квалитета прикупљања и уноса података у
базу података о саобраћајним незгодама од
стране полицијских службеника саобраћајне
полиције“ имала је за циљ оспособљавање
стручних кадрова за прикупљање података
о саобраћајним незгодама на начин који је
препоручен од стране Европске комисије, а
све то уз повећање квалитета базе података
о саобраћајним незгодама, која представља
један од веома важних елемената за анализу,
праћење и унапређење система безбедности
саобраћаја.

Пројекту обуке полицијских службеника
претходила је реализација пројекта „Праћење
основних обележја саобраћајних незгода
у Србији у складу са CADaS препорукама
Европске комисије“, којим је извршена
компаративна анализа CADaS препорука и
националних база података о саобраћајним
незгодама (ЈИС и СН листе), и предложен
нови сет података о саобраћајним незгодама
који уважава CADaS препоруке Европске
комисије, као и променљиве које се већ низ
година евидентирају и прате у Србији.
У периоду од јануара до јуна 2015.
године реализован је пројекат „Унапређење
квалитета прикупљања и уноса података у
базу података о саобраћајним незгодама од
стране полицијских службеника саобраћајне
полиције“, у оквиру кога је обуку о начину
прикупљања података у складу са CADaS-ом
похађало 413 припадника саобраћајне
полиције Републике Србије. У исто време,
у Министарству унутрашњих послова
започете су корекције постојеће базе података
о саобраћајним незгодама, којима треба да
се обезбеде услови за почетак прикупљања
података о саобраћајним незгодама у складу
са CADaS препорукама Европске комисије
у Србији, од почетка 2016. године. Наиме,
у закључцима са билатералног скрининга
Преговарачког поглавља 14 – Транспорт, за
приступање Србије чланству ЕУ, наведено
је да ће саобраћајна полиција од 1. јануара
2016. године почети са прикупљањем
података о саобраћајним незгодама у складу

са CADaS препорукама Европске комисије.
Обука припадника саобраћајне полиције
је реализована у групама до 20 полицијских
службеника.
На
основу
претходно
дефинисаног плана и програма, обука је
реализована у трајању од по три дана.
Полазници су имали прилике да се упознају
са структуром и организацијом променљивих
чије евидентирање је предвиђено у бази
података СН листе у складу са CADaS-ом,
а посебно са начином прикупљања
нових променљивих као што су: Типови
саобраћајних незгода, Маневри учесника
у саобраћајној незгоди, Утицајни фактори
који су допринели настанку саобраћајне
незгоде, и др. Полазницима је указано на
значај унапређења евидентирања података
о саобраћајним незгодама, као и на улогу
и одговорности саобраћајних полицајаца
у том процесу. Једна од тема било је и
позиционирање места саобраћајне незгоде
применом GPS уређаја, које је веома значајно
у смислу анализе просторне расподеле
догађања саобраћајних незгода.
Коначно, унапређење квалитета прикупљања и уноса података у базу података
о саобраћајним незгодама у складу са
CADaS препорукама Европске комисије
треба да, поред упоредивости са другим
земљама, омогући боље анализе догађања
саобраћајних незгода, што представља један
од најзначајнијих алата за доносиоце одлука
при одлучивању на свим нивоима, када је
безбедност саобраћаја у питању.

За потребе
реализације обуке
припремљено
је Упутство за
прикупљање и
унос података у
базу података,
које је осмишљено
тако да обухвата
најзначајније теме
о којима је било
речи на обуци, и
које треба касније,
након завршетка
обуке, да послужи
полицијским
службеницима као
приручник у раду.
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П

раћење
стања
безбедности
саобраћаја у Србији коришћењем
индикатора безбедности саобраћаја
представља значајан искорак на пољу
управљања стањем безбедности саобраћаја.
Значај индикатора безбедности саобраћаја
састоји се у томе што представља подршку и
алат за управљање безбедношћу саобраћаја
на било ком нивоу (национални, локални
итд.). Успостављањем процеса праћења
индикатора безбедности саобраћаја Србија
се приближила најуспешнијим европским
земљама у погледу управљања стањем
безбедности саобраћаја.
Индикатори су индиректни показатељи
стања безбедности саобраћаја на некој
територији и могу се директно повезати са
узроцима настанка саобраћајних незгода и
њихових последица. Они помажу у схватању
процеса који доводе до саобраћајних
незгода и указују на перформансе система
безбедности саобраћаја. Међу индикаторима
безбедности саобраћаја најчешћи су они који
се односе на понашање учесника, и то пре
свега возача (употреба сигурносног појаса,
разговор на мобилни телефон у току вожње,
употреба заштитне кациге, поштовање
ограничења брзине и сл.), али и они који се
односе на безбедност возила и путева.
У складу са захтевима Агенције,
извршилац (Саобраћајни факултет у
Београду) је током пролећа-лета 2015.
године, реализовао мерења индикатора
безбедности саобраћаја у Републици
Србији. Теренска истраживања индикатора
безбедности саобраћаја спроведена су
током јуна и јула месеца на подручју свих
27 полицијских управа у Републици Србији.
Агенција за безбедност саобраћаја је
поред мерења индикатора, чије је праћење
започето у претходним годинама, у 2015.
години иницирала и праћење индикатора
који су у вези са збрињавањем и негом лица
повређених у саобраћајним незгодама.
За потребе првог извештаја о вредностима
индикатора безбедности саобраћаја у 2015.
години, извршена су теренска истраживања
и мерења следећих индикатора:
• Индикаторе који се односе на брзине
кретања возила, односно прекорачења
дозвољене брзине кретања возила од
стране возача моторних возила, и то на
саобраћајницама у насељу, ван насеља и на
аутопуту.
• Индикатора који се односи на употребу
мобилних телефона у вожњи од стране
возача моторних возила;
• Индикатора који се односе на употребу
сигурносног појаса возача, сувозача и
путника на задњем седишту у моторним
возилима;
• Индикатора који се односе на употребу
заштитних система за децу;
• Индикатора који се односе на
коришћење заштитних кацига возача и
путника мопеда и мотоцикала и др.

РЕЗУЛТАТИ ПРВОГ ДЕЛА
ПРОЈЕКТА МЕРЕЊЕ
ИНДИКАТОРА
ПЕРФОРМАНСИ
БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА
С обзиром да су индикатори безбедности
саобраћаја, у највећој мери, показатељи
понашања учесника у саобраћају, али и
одраз функционисања система безбедности
саобраћаја, резултати спроведених
истраживања у јуну и јулу 2015. године
указују да је неопходно радити на системској
промени понашања учесника у саобраћају.
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Карте индикатора перформанси безбедности саобраћаја у Републици Србији
Мерење
индикатора
безбедности
саобраћаја који се односе на брзину кретања
возила, извршено је за сваку полицијску
управу на најмање шест мерних места
од којих су три била у насељу, а три ван
насеља. На територијама полицијских
управа кроз које пролази аутопут на једном
мерном месту на аутопуту такође су мерене
брзине кретања возила. Мерење индикатора
безбедности саобраћаја који се односе на
брзину, су вршена без присуства саобраћајне
полиције или фактора који могу утицати на
промену понашања учесника у саобраћају.
Теренско истраживање индикатора
безбедности саобраћаја који се односе на
заштитне системе, употребу дневних светала
и коришћење мобилних телефона у вожњи
је извршено на укупно 63 мерна места.
Прикупљање података о индикаторима
безбедности саобраћаја у вези заштитних
система, употребе дневних светала и
коришћења мобилних телефона у вожњи је
извршено методама посматрања и бројања.
Резултати спроведених истраживања
у 2015. години показују да је 73,6%,
возача путничких аутомобила користило
сигурносни појас, што је ниска вредност

индикатора. Коришћење сигурносног
појаса се разликује у зависности од
категорије саобраћајнице. Тако је највећа
употреба појаса на аутопуту (83,2%),
затим на саобраћајницама ван насеља
77,4%, а најмања у насељу и износи
68,6%. Резултати истраживања показују,
такође, да је употреба појаса сувозача
мања у односу на возаче. Слично као и
код возача, највећа употреба сигурносног
појаса је на аутопуту 80%, затим следе
саобраћајнице ван насеља (71,5%), док је
најмања употреба у насељу, 63,4%.
Анализирајући индикатор употребе
појаса путника на задњем седишту у
путничким аутомобилима може се закључити
да је вредност индикатора и у 2015. години
у Србији, изузетно ниска и припада класи
веома ниска вредност индикатора на свим
саобраћајницама. Резултати истраживања
показују да кумулативно, 5,8% путника на
задњем седишту користе сигурносни појас
у Републици Србији, посматрано за све
саобраћајнице.
Упоредном
анализом
резултата
индикатора употребе појаса у путничком
аутомобилу за последње три године

(2013-2015. година) може се уочити
благо побољшање индикатора употреба
сигурносног појаса у путничком аутомобилу,
али вредност индикатора и даље припада
тзв. ‘’ниским’’, односно ‘’веома ниским’’
вредностима.
Када су у питању индикатори безбедности
саобраћаја који се односе на системе заштите
за децу, посматрано за све категорије
саобраћајница, у 2015. години, 44,6% деце
до 3 године у Србији се правилно превози
што је побољшање у односу на претходне
две године, али вредност индикатора
коришћења заштитних система за децу до
3 године у Србији, још увек припада класи
веома ниска вредност индикатора. У односу
на резултате претходних истраживања,
резултати у 2015. години, показују повећање
коришћења заштитних система за децу
од 4 до 12 година. Наиме, у 2014. години
просечно 8,4% деце од 4 до 12 година се
превозило на правилан начин, док резултати
истраживања у 2015. години показују да
се 14,2% деце од 4 до 12 година правилно
превози. Вредност индикатора коришћење
заштитних система за децу од 4 до 12 година
старости, посматрано за све категорије
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саобраћајница, припада класи веома ниска
вредност индикатора.
Резултати истраживања у 2015. години
показују лошије вредности индикатора
употребе заштитних кацига, у односу на
2014. и 2013. годину, како за мотоциклисте
тако и за мопедисте. Индикатор употребе
заштитних кацига мопедиста у 2015. години
у насељу припада класи ниска вредност
индикатора (74,6%), а ван насеља класи
веома ниска вредност индикатора (68,2%).
Вредност индикатора коришћења заштитних
кацига мотоциклиста у 2015. години, припада
класи средња вредност индикатора.
Резултати спроведених истраживања
у вези брзине показују да сваки други
путнички аутомобил у насељу, тачније
50,6%, прекорачује дозвољену брзину, док
ван насеља два од три путничка аутомобила
(66,5%) прекорачује дозвољену брзину.
Индикатор просечне брзине путничких
аутомобила који су прекорачили ограничење
у 2015. години, на свим категоријама
саобраћајница, припада класи веома ниска
вредност индикатора.
С обзиром да су индикатори безбедности
саобраћаја, у највећој мери, показатељи
понашања учесника у саобраћају, али и
одраз функционисања система безбедности
саобраћаја,
резултати
спроведених
истраживања у јуну и јулу 2015. године
указују да је неопходно радити на системској
промени понашања учесника у саобраћају.
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С

ектор за возаче је препознатљив
по процесу рехабилитације возача
којима је одузета возачка дозвола,
у оквиру којег се реализује семинар
унапређења знања и испит провере знања,
кроз овај процес прошло је преко 1800
возача којима је одузета возачка дозвола.
Сектор за возаче Агенције за безбедност
саобраћаја је и у 2015. години наставио са
процесом издавања лиценци за инструкторе
вожње, испитивача и предавача теоријске

обуке, при чему је дo сада лиценцирано
3.425 инструктора вожње, 748 испитивача
и 487 предавача теоријске обуке. Процес
лиценцирања обухвата полагања стручних
испита за предавача и испитивача, као и
похађање припремне наставе за предаваче.
Сектор за возаче реализовао је 27 семинара
унапређења знања намењене лиценцираним
инструкторима вожње које је прошло 572
кандидата, док су у припреми семинари
унапређења знања намењени лиценцираним

испитивачима и предавачима. Сектор
за возаче је препознатљив по процесу
рехабилитације возача којима је одузета
возачка дозвола, у оквиру којег се реализује
семинар унапређења знања и испит провере
знања, кроз овај процес прошло је преко
1800 возача којима је одузета возачка
дозвола. У мају 2015. године отпочео је
процес издавања дозвола за возача трамваја,
док је у припреми процес издавање дозвола
за возача туристичког воза.
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НАЈВАЖНИЈЕ
ЈЕ ЗНАЊЕ

Сектор за возаче је препознатљив по процесу рехабилитације возача којима је одузета
возачка дозвола, у оквиру којег се реализује семинар унапређења знања и испит провере
знања, кроз овај процес прошло је преко 1800 возача којима је одузета возачка дозвола.
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СЕМИНАРИ УНАПРЕЂЕЊА ЗНАЊА

ЗА ИНСТРУКТОРЕ ВОЖЊЕ
Сектор за возаче Агенције за безбедност саобраћаја је и у 2015. години
наставио са процесом издавања лиценци
за инструкторе вожње. Од јануара
2015. године закључно са јулом 2015.
године издато је укупно 165 лиценци за
инструкторe вожње. Од успостављања
система лиценцирања, лиценцирано је
укупно 3.384 инструктора вожње.
Од 25. априла 2014. године, Сектор
за возаче у оквиру пројеката „Стручног
усавршавања инструктора вожње“ реализује
семинаре унапређења знања намењене
лиценцираним инструкторима вожње.
Пројекат подразумева организацију и
спровођење семинара унапређења знања у
виду једнодневног семинара који садржи
шест наставних часова из четири од осам
области, на основу програма прописаног
Правилником о програму и роковима за
одржавање семинара, начину полагања
испита провере знања и изгледу и садржају
обрасца дозволе (лиценце) за инструктора
вожње („Службени гласник РС“, бр. 21/12).
Процес усавршавања стручног знања
лиценцираних инструктора вожње састоји
се из похађања обавезних семинара
унапређења знања и полагања испита
провере знања. Правилником је дефинисана
обавеза лиценцираних инструктора да
похађају најмање један семинар годишње у
периоду од пет узастопних година. Након
похађања ових семинара и положеног
испита провере знања, лиценцирани

Од јануара 2015. године закључно са јулом
2015. године издато је укупно 165 лиценци
за инструкторe вожње. Од 25. априла 2014.
године, Агенција за безбедност саобраћаја
реализује семинаре унапређења знања намењене
лиценцираним инструкторима вожње.

Семинар су одржани широм Србије

36
Bilten Finis.indd 36

30.12.15. 14.25

СЕКТОР ЗА ВОЗАЧЕ
инструктор вожње стиче неопходне
услове за продужавање важења издате
лиценце. Циљ овог процеса је да се у
току петогодишњег периода, кроз сталну
едукацију
лиценцираних
инструктора
вожње, допринесе унапређењу и стицању
нових знања инструктора вожње, што је
неопходан корак ка уједначавању, подизању
стандарда процеса и професионализацији
кадрова који учествују у обуци кандидата за
возаче на територији Републике Србије.
Предавања на семинарима унапређења
знања реализују предавачи који су стручно
оспособљени и сертификовани од стране
Агенције. Пре реализације првог семинара,
Сектор за возаче организовао је две
сертификације на којима је сертификован
41 извођач наставе на семинарима
унапређења знања. Сертификација је
спровођена у циклусима при чему је
у првом циклусу вршено тестирање и
провера презентационих вештина кадидата,
док су у другом циклусу кроз менторски
рад са кандидатима за извођење наставе
препознати кандидати који су задовољили
постављене критеријуме и показали
неопходне вештине. Том приликом,
кандидати су под менторством запослених
из Сектора за возаче, припремали планове
реализације часова, приручник за предаваче,
приручник за будуће кандидате (инструкторе
и испитиваче), презентацију и материјал
који је предвиђен планом реализације часа
на теме из прописаних области.
Закључно са јуном 2015. године
спроведено је укупно 16 семинара
унапређења
знања
за
лиценциране
инструкторе вожње и то у Београду 3
семинара, Нишу и Сурдулици по два
семинара и Новом Саду, Зајечару, Ужицу,
Пожаревцу, Белој Цркви, Сомбору, Краљеву,
Крагујевцу и Чачку по један семинар.
Овим семинарима је присуствовало 380
инструктора вожње. Семинар је реализован
кроз интерактивну наставу и радионице из
области: Саобраћајне етике, Безбедности
друмског саобраћаја, Прописа о безбедности
саобраћаја, обуке возача и полагања
возачких испита и Теорије извођења радњи
возилом у саобраћају на путу.
Семинари су искоришћени и као повод
за промоцију безбедног понашања у
саобраћају на свим локацијама на којима
су реализовани. На централним градским
трговима је промовисана правилна употреба
сигурносног појаса кроз симулацију ефекта
сигурносног појаса приликом чеоног судара
и превртања возила. Поред симулатора, сви
присутни су имали прилику да испробају
ефекте „пијаних наочара“ које симулирају
утицај алкохола на вид и координацију
покрета. На ове промоције директно су
усмерени не само инструктори који похађају
семинар тога дана, већ и сви кадрови који
раде у процесу обуке кандидата за возаче у
ауто школама целог округа. Програм обуке
правилне употребе сигурносног појаса и
показне вежбе на симулаторима водили су
представници Агенције.
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Кроз евалуацију реализованих семинара,
а на основу упитника које су попуњавали
инструктори вожње непосредно након
семинара, општи је утисак да су семинари
превазишли очекивања полазника, како у
погледу садржаја и одабраних тема, тако
и у начину организације самог семинара.
Инструктори су посебно истакли позитивну
енергију и мотивацију коју су пренели
предавачи на семинарима, а која је била
пресудна за ефикасан рад на семинару.
Представници Сектора за возаче
реализовали су састанке по Окрузима, на

које су били позвани сви представници
ауто школа из округа. Циљ ових
састанака је био да се оствари директна
комуникација Агенције и кадрова који
раде у процесу обуке кандидата за возаче,
као и да се укаже на моделе по којима ће
бити реализовани семинари унапређења
знања. На овим састанцима успостављена
је квалитетна сарадња са представницима
ауто школа и локалне самоуправе, која
има за циљ успостављање ефикасног и
доступног модела реализације семинара
унапређења знања.
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ЗА ИСПИТИВАЧЕ И
ПРЕДАВАЧЕ ТЕОРИЈСКЕ ОБУКЕ
Сектор за возаче је од априла 2013.
године, закључно са јуном 2015. године
организовао и спровео 11 припремних
настава које је похађало 625 кандидата.
Паралелно са спровођењем припремних
настава организовано је и спроведено 36
стручних испита за предаваче. Реализована
су и два семинара унапређења знања за
предаваче теоријске обуке. Од почетка године
закључно са јуном 2015. године, организовано
је и спроведено 8 стручних испита. Стручним
испитима је приступило око 170 кандидата, а
од којих је 46 кандидата положило стручни
испит и стекло услов за издавање лиценце за
предавача. У периоду од јануара до јуна 2015.
године издато је 55 лиценци за предавача
теоријске обуке. Од почетка лиценцирања
предавача теоријске обуке, закључно са јуном
2015. године Сектор за возаче је издао 441
лиценцу за предавача.
У предстојећем периоду Сектор за возаче
ће наставити и интензивирати процес
унапређења знања предавача теоријске
обуке који подразумева похађање обавезних
семинара унапређења знања.

фебруарски, мартовско – априлски и јунско
– јулски) организовао и спровео 4 теоријска
дела стручног испита за испитиваче, којима
је укупно приступило око 170 кандидата. Од
наведеног броја, 59 кандидата је положило
теоријски део испита. За све кандидате који
су положили теоријски део и тиме стекли
услов да изађу на практични део стручног
испита, Сектор за возаче је организовао
и спровео 7 практичних делова стручног
испита. Стручни испит за испитивача је

у целости положило 54 кандидата и тиме
стекло услов за издавање лиценце. Сектор
за возаче је од почетка издавања лиценци
за испитивача, а до краја јуна 2015. године
издао укупно 706 лиценци. У периоду
јануар-јун 2015. године издато је 65 лиценци
за испитивача.
Сектор за возаче ће у наредно периоду
покренути и процес унапређења знања
лиценцираних испитивача. лиценцираних
испитивача.

График 1. Број кандидата за предавача теоријске обуке који су положили стручни испит, по годинама

ЗА ИСПИТИВАЧЕ НА
ВОЗАЧКИМ ИСПИТИМА
Као и претходне две године, током
2015. године настављено је са процесом
лиценцирања испитивача на возачким
испитима. У периоду од седам месеци,
закључно са јуном 2015. године, Сектор за
возаче је у три испитна рока (јануарско –

График 2. Број издатих лиценци за испитиваче по годинама

38
Bilten Finis.indd 38

30.12.15. 14.25

СЕКТОР ЗА ВОЗАЧЕ
ЗА ВОЗАЧЕ КОЈИМА ЈЕ
ОДУЗЕТА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА
Од почетка процеса рехабилитације
возача којима је одузета возачка дозвола, који
траје од 2012. године, до сада је спроведено
140 обавезних семинара унапређења знања,
које је похађао укупно 1541 полазник.
У 2015. години, закључно са месецом
јуном, овим семинарима и испитима је
приступио 631 полазник. За првих шест
месеци текуће године спроведено је укупно
57 обавезних семинара унапређења знања
из безбедности саобраћаја за возаче којима
је одузета возачка дозвола због изречених
казнених поена или учињеног кривичног
дела, и исто толико испита. Сви полазници
који су положили испит и добили Уверење
о положеном испиту унапређења знања из
области безбедности саобраћаја, чиме су
успешно завршили процес рехабилитације,
стекли су право да врате своју возачку
дозволу. Семинари унапређења знања и
испити знања за возаче којима је одузета
возачка дозвола се организују и спроводе у
15 градова на територији Републике Србије
(Београду, Новом Саду, Нишу, Суботици,
Ваљеву, Шапцу, Зрењанину, Чачку, Ужицу,
Смедереву, Јагодини, Краљеву, Пожаревцу,
Бору и Врању).
У циљу боље и лакше комуникације
са кандидатима којима је одузета возачка
дозвола, као и побољшања квалитета
организације самих семинара унапређења
знања, Сектор за возаче је увео слање
СМС порука кандидатима, путем којих
их обавештава да им је документација
коју су послали у поступку пријаве за
похађање семинара унапређења знања
комплетна. Такође, кандидати путем

График 3. Број одржаних семинара унапређења знања за возаче којима је одузета возачка дозвола по годинама

СМС поруке се обавештавају и о месту и
термину одржавања семинара. Сектор за
возаче припремио је унапређену верзију
приручника – радне свеске која се користи
за реализацију наставе на семинарима
намењеним возачима којима је одузета
возачка дозвола.

Од августа 2015. године на фејсбук
профилу Агенције, формирана је и група
Сектора за возаче. Циљ је да путем ове
групе Сектор за возаче буде лако доступан
и отворен за питања свих кадрова који
учестују у обуци кандидата за возаче као и
возачима којима је одузета возачка дозвола.
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СТАНДАРДИ НА ЕВ Р
Сектор за возила и у 2015. години наставља са успешном
реализацијом поверених послова. Од средине године домаћи
произвођачи прикључних возила и аутобуса у Републици
Србији имају хомологоване типове производа, а просечан
рок одобравања уверења за испитивање возила и уверења
за употребљавана возила из увоз, мањи је од два дана.
40
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В РОПСКОМ НИВОУ
С
ектор за возила је од почетка
године успео да уз помоћ
произвођача
у
Републици
Србији, реши питање хомологације прикључних возила и аутобуса.
Сви произвођачи прикључних возила и
аутобуса сада имају хомологоване типове
производа.
Током првих шест месеци у 2015.
години значајно се смањио рок за

одобравање уверења о испитивању возила
и уверења за употребљавана возила из
увоза (за 75.000 возила у 2015). Са десетак
дана чекања на одобрење рок је смањен на
непуна два дана.
Агенција спроводи испит за техничаре
два пута годишње. Пријави се око
100 кандидата по року. Од првог дана
спровођења испита за техничаре у
радионици за тахографе критеријум је једнак

за све кандидате чиме се гарантује квалитет
кандидата који су положили испит. Сама
чињеница да је пролазност на испиту 30 %
указује на то да је критеријум за пролазност
прилично високи, како би се омогућило да
техничари који положе испит има извесну
самосталност у раду чиме се ствара додатна
сигурност крајњем кориснику да ће његово
возило бити прегледано на прописан начин.
Успешно је завршен и 9. испитни рок.
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СИСТЕМ
ДИГИТАЛНИХ
ТАХОГРАФА
Сектор за возила је и у 2015.
години наставио са издавањем
меморијских картица, и од
почетка године издато је више
од 5.500 меморијских картица.

• Возач	

26.359

• Превозник

1.191

• Радионица

389

• Надзорни орган

46

О

д
почетка
имплементације
система издавања меморијских
картица (јануар 2012. године),
издато је 27.985 меморијских картица,
од тога 46 картица надзорном органу –
МУП Републике Србије, чиме је уједно
појачана контрола тахографа на путевима
Републике Србије и у транспортним
предузећима.
Од 1. септембра 2014. године,
Агенција за безбедност саобраћаја је
путем посредника, румунске дирекције
за путеве, повезана на централну базу
меморијских картица у Бриселу, и
омогућено је коришћење безбедносне
TACHOnet мреже. Овим је омогућено
да картице које издаје Република Србија
буду видљиве на мрежи за све државе
чланице међународног АЕТР споразума.
Поред тога Агенција спроводи
полагање испита за техничаре у
радионици за тахографе, као и
утврђивање испуњености услова радионице за тахографе. До сада је издато 258
лиценци техничарима који су положили
испит. Агенцији је поднето 153 захтева
за утврђивање испуњености услова за
рад радионице за тахографе, од тога је
издато 107 дозвола за рад, док је одузето
11 дозвола, 18 решења о забрани рада
техничарима и друго.
У поступку је доношење Закона
о радном времену посаде возила у
друмском превозу и тахографима,
чији нацрт је припремила Радна
група састављена од чланова из
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, МУПУправе саобраћајне полиције, Министарства
правде,
Саобраћајног
факултета у Београду и Агенције за
безбедност саобраћаја. Нови закон ће,
између осталог, заменити досадашњу
Уредбу о времену одмора и управљања
возача моторних возила када обављају
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Слика 1. Полагање испита за техничаре у радионици за тахографе

међународни превоз, као у примени
система дигиталних тахографа и
одредбе чл. 45. став 2, чл. 243, 244,
245, 279. став 1. тачка 7) и чл. 301.
став 1. тачка 4) Закона о безбедности
саобраћаја на путевима.Предмет закона
су: радно време, паузе и одмори посаде
возила у друмском превозу; време
управљања возилом; услови које мора
да испуни тахограф у погледу одобрењa
типа и начина коришћења тахографа,
тахографских листића и тахографских
картица као и возила у која мора бити
уграђен тахограф; накнадна уградња и
контрола граничника брзине; издавање
тахографских картица и услови за избор
произвођача тахографских картица;
послови у вези са тахографима и
услови за издавање дозволе радионице
за тахографе; службене евиденције и
надзор над спровођењем закона.
У току 2015. године одржане
су јавне расправе на којима је
садржај Нацрта закона презентован
представницима
других
државних
органа и јавних служби, привредним
субјектима, стручној јавности и
другим заинтересованим учесницима
из области транспортне привреде, и
указана им је прилика да дају своје
предлоге и допринесу отклањању
потенцијалних проблема са аспекта
примене нових законских решења.
Усвајањем
Закона
о
радном
времену посаде возила у друмском
саобраћају и тахографима, постићи
ће се усаглашавање националних
и међународних одредби у погледу
времена управљања возилом и одмора
возача, односно усклађивање са
одредбама AETR споразума, уредби
и директива Европске уније, као и
повећање
конкурентности
наших
превозника
на
међународном
и
унутрашњем тржишту и већи степен
заштите здравља чланова посаде возила
и повећање безбедности саобраћаја.

Неке од најзначајнијих новина које се законом први пут спомињу су:
• Одредбе у погледу радних времена возача и посаде возила усклађене са европском
директивом 2002/15,
• Прописано је просечно и најдуже трајање радне недеље, одредбе везане за ноћни рад (од 0:00
до 4:00), као и обавеза вођења и чувања евиденција,
• Одредбе о времену управљања возилом су потпуно усклађене са AETR споразумом, а у
складу са Уредбом која се односила на међународни превоз,
• Правила у погледу коришћења недељних и дневних одмора су детаљно прописана и
разрађена у појединостима,
• Послове радионице може да обавља привредно друштво, односно јавно предузеће које
испуњава прописане услове и које за то добије дозволу издату у складу са одредбама овог закона.
То значи да дозволу радионице у будуће неће моћи да добије предузетник. Предузетници који
тренутно имају дозволу радионице моћи ће да наставе са радом до истека важења дозволе,
• Накнадну уградњу, подешавање или оправку граничника брзине може да обавља правно
лице које за то овласти Агенција. Услови које ће морати да испуни правно лице да би се бавило
овим пословима биће прописани правилником
• Закон предвиђа могућност привременог престанка са радом. Радионица за тахографе ће
моћи привремено престати са радом најдуже три месеца,
• Лиценца техничара обновиће се на захтев техничара ако је за време важења лиценце
присуствовао на најмање 2 семинара унапређења знања које организује Агенција.

Слика 2. Јавна расправа нацрта Закона у Новом Саду
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ХОМОЛОГАЦИJA ПРИКЉУЧНИХ
ВОЗИЛА ДОМАЋИХ ПРОИЗВОЂАЧА

Слике 1-2: Мало прикључно возило врсте О2
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Област која
покрива лака и
мала прикључна
возила О1 и О2
која се серијски
производе у
Републици
Србији је у
потпуности
регулисана за
непуних шест
месеци током
2015. године.

А

генција за безбедност саобраћаја
је као надлежни орган за послове
хомологације у Републици Србији
крајем 2014. године иницирала процес
усклађивања домаћих новопроизведених
прикључних
возила
са
важећим
законским прописима у Републици
Србији, где овде издвајамо Споразум
о усвајању једнообразних техничких
прописа за возила са точковима, опрему
и делове који могу бити уграђени и/или
коришћени на возилима са точковима
и условима за узајамно признавање
додељених хомологација на основу
ових прописа и Закон о безбедности
саобраћаја на путевима.
Дуги низ година уназад, домаћи
произвођачи прикључних али и осталих
врста возила, били су приморани да
се прилагођавају и крећу у области
која није била уређена на адекватан
начин. Одређена врста одговорности за
овакво стање је подељена и то између
самих произвођача и наравно носиоца
хомологационих послова у то време.
Агенција за безбедност саобраћаја
je пратећи ток производње, своју
активност поделила у две основне
групе (према врстама возила) и то на
лака и мала прикључна возила О1 и
О2 која се серијски производе, као и
прикључна возила О3 и О4 појединачно
односно малосеријски произведена,
односно прикључна возила трактора
врсте R. Област која покрива лака и
мала прикључна возила О1 и О2 која се
серијски производе у Републици Србији
је у потпуности регулисана за непуних
шест месеци током 2015. године. Домаћим
произвођачима додељена су одговарајућа
Уверења о усклађености типа возила са
прописима о хомологацији и испуњавању
прописаних услова типа производа чији се
бројеви и основни подаци налазе табеларно
приказани на сајту Агенције.

Слике 3-5: Примери хомологационих ознака на уређајима
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Изглед Уверења и Саопштења које додељује Агенција за безбедност саобраћаја:

Уверење о испитивању возила;

Уверење о усклађености типа возила са прописима о хомологацији
испуњавању прописаних услова типа производа;

Саопштење о додељивању хомологације типа возила
у односу на захтеве одређеног UNECE правилника.

На основу Уверења о усклађености
типа возила са прописима о хомологацији
и испуњавању прописаних услова типа
производа, произвођач возила издаје
купцу за конкретно возило прописану
одговарајућу Потврду о саобразности
која представља довољан документ за
технички преглед и регистрацију поред
рачуна продавца. У поменутој потврди
налази се број Уверења, а она сама
представља доказ о веродостојности
самог произвођача.
Наводимо могуће случајеве при
регистрацији (продужењу регистрације)
прикључних возила врста О1 и О2
домаћих произвођача којима су додељена
уверења о хомологацији типа возила
(возила први пут регистрованих након
12.02.2013. године, када је ступио на
снагу Правилник о испитивању возила).
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ПОШТОВАЊЕ
ЗАКОНА

Покренуто је 36 поступака јавних набавки, од којих су у 33 поступка
изабрани најповољнији понуђачи и са истим су закључени уговори

У

првој половини 2015. године,
у складу са изменама Закона
о раду („Службени гласник
Републике Србије“, бр. 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/14), донет је нови
Правилник о раду којим су уређена
права, обавезе и одговорности из
радних односа запослених у Агенцији
за безбедност саобраћаја. За сва права,
обавезе и одговорности запослених
који нису уређени поменутим Правилником, примењују се одредбе
Закона, других прописа, одговарајућих
аката послодавца и уговора о раду.

Такође, у том периоду, донет је
Правилник о употреби службених возила у
Агенцији за безбедност саобраћаја, којим су
уређени услови и начин употребе путничких
аутомобила у Агенцији за безбедност
саобраћаја, а нарочито: располагање возним
парком, давање службеног аутомобила на
коришћење, права и обавезе запосленог који
користи или дужи службени аутомобил и
друга питања у вези употребе службених
аутомобила за обављање послова из
делатности Агенције.
Имајући у виду чињеницу да се током
2015. године стичу законски услови да
се у Агенцији за безбедност саобраћајa

поред постојећих, обављају и нови
послови, донет је, почетком године, нови
Правилник о унутрашњој организацији
и систематизацији радних места који
се кадровски уклапа са очекиваним
променама и плановима развоја.
По новом Правилнику организациону
структуру Агенције чине:
1. Кабинет директора;
2. Сектор за правне, финансијске и
опште послове;
3. Сектор за превенцију и локалне
самоуправе;
4. Сектор за возаче;
5. Сектор за возила;
6. Сектор за истраживања.
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