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На основу члана 23. става 4. Правилника о раду савета за координацију послова 

безбедности саобраћаја на путевима, директор Агенције за безбедност саобраћаја 

доноси Препоруке за припрему Предлога програма за 2021. годину. 

 

 

1. ИМЕНОВАЊЕ КООРДИНАТОРА 

У складу са чланом 4. Правилника о раду савета за координацију послова безбедности 

саобраћаја на путевима (у даљем тексту Правилник), савет на првој седници, посебном 

одлуком, именује координатора за сарадњу са Агенцијом за безбедност саобраћаја (у 

даљем тексту: координатор), односно стручно лице које ће обављати послове сарадње 

и комуникације са Агенцијом и извештавања Агенције о раду савета. 

Обавезе координатора дефинисане су чланом 5. Правилника, односно сва акта која се 

односе на рад савета координатор доставља поштом на адресу Агенције и уноси у ИСА 

апликацију.  

Координатор, у складу са Правилником, доставља Агенцији следеће акте: 

- Предлог програма припремљен од стране чланова савета на мишљење 

најкасније до 1. августа текуће године за наредну календарску годину. 

- Усвојен Програм од стране Надлежног органа, који је претходно добио 

позитивно мишљење Агенције. 

- Усвојен Извештај о реализацији планираних активности од стране Надлежног 

органа. 

- Поднет Извештај о стању безбедности саобраћаја на путевима скупштини 

јединици територијалне аутономије, односно јединице локалне самоуправе. 

Одлуку о избору координатора потребно је доставити Агенцији. 

 

1.1. Накнаде за ангажовање 

Потребно је предвидети приликом израде Програма у оквиру области „Рад савета“, за 

чланове савета накнаде за њихово ангажовање. У пракси постоји велика потреба за 

професионалном ангажовању у области безбедности саобраћаја и препорука је да у 

оквиру својих локалних самоуправа ови послови буду препознати, како би и сама 

реализација Програма била олакшана. Координатрор за сарадњу са Агенцијом ће у 

наредном периоду имати значајне одговорности и обавезе, што свакако треба 

препознати у локалној самоуправи као део његовог професионалног ангажовања.  
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2. ИЗРАДА ПРОГРАМА ЗА РАД САВЕТА 

Савет на годишњем нивоу припрема Предлог програма, који усваја надлежни орган и 

на који Агенција даје сагласност. 

2.1. Финансијска средства  

У поступку припреме и доношења буџета, потребно је планирати расходе за 

реализацију мера и активности утврђених посебним законима, у оквиру програма. 

Средства од новчаних казни из члана 17. став 2. тачка 2. Закона о безбедности 

саобраћаја на путевима, у висини од 70% припадају буџету Републике, а у висини од 30% 

припадају буџету јединице локалне самоуправе на чијој територији је прекршај учињен. 

Наведена средства користе се према Програму који доносе јединице локалне 

самоуправе.  

Планирање расположивих финансијских средстава за Програм рада савета у 2021. 

години потребно је извршити на основу прихода из претходних година, односно 

планирана финансијска средства у Програму рада савета у 2021. години не требају бити 

мања од наплаћених и распоређених прихода од новчаних казни у локалним 

самоуправама у 2019. години.  

У прилогу број 3. достављамо прегледну табелу Министарства финансија, Управе за 

трезор о наплаћеним и распоређеним приходима од новчаних казни за прекршаје и 

привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима за 

период од 01.01. до 31.12.2019, у којој је могуће видети расположива финансијска 

средства по локалним самоуправама у Републици Србији. 

Планирање средстава из осталих извора прихода (буџет јединице локалне самоуправе, 

поклони или прилози, остали приходи) могу да представљају саставни део финансијских 

средстава у Програм рада савета у 2021. години. За наведена финансијска средства 

потребно је да постоји посебна напомена о извору средстава у оквиру Програма за рад 

савета у 2021. години. 

2.2 Садржај Програма за рад савета у 2021. години 

Програм за рад савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на 

подручју јединице територијалне аутономије, односно јединице локалне самоуправе (у 

даљем тексту: Програм за рад савета) представља документ који садржи циљеве, скуп 

мера и активности планираних у оквиру кључних области рада на годишњем нивоу, које 

ће савет и други субјекти у јединицама локалне самоуправе реализовати у складу са 

својим надлежностима, утврђеним роковима и расположивим финансијским 

средствима.  

Области рада које представљају саставни део Програма за рад савета груписане су у 

шест категорија, и то: 

1) унапређење саобраћајне инфраструктуре са становишта унапређења 

безбедности саобраћаја на путевима; 

2) рад савета; 
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3) унапређење саобраћајног васпитања и образовања; 

4) превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја на 

путевима; 

5) научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја; 

6) техничко опремање јединица саобраћајне полиције и других органа надлежних 

за послове безбедности саобраћаја. 

Свака област садржи одређене мере у оквиру којих се налазе активности које 

представљају радње чијим спровођењем се постижу циљеви задати у Програму за рад 

савета. 

Мере у Програму за рад савета представљају скуп активности одређене области рада, 

спровођењем којих се остварују задати циљеви. 

Активност у Програму за рад савета представља дефинисану радњу којом се оперативно 

спроводе циљеви дефинисани Програмом. 

У опису мера и активности савет образлаже разлоге због којих су одређене мере и 

активности изабране као приоритетне у Програму за рад савета за наредну календарску 

годину, као и одговорне субјекте задужене за праћење њихове реализације. 

Програм за рад савета у 2021. години, морају бити сачињени у складу са Законом о 

безбедности саобраћаја на путевима и Правилником о раду савета за безбедност 

саобраћаја. 

У прилогу број 2. приказан је пример предложене мере „Реализација пројекта 

Пажљивкова смотра 2020“ у оквиру области „Унапређење саобраћајног васпитања и 

образовања“, са прецизираним активностима у оквиру мере чији је циљ унапређење 

безбедности деце у саобраћају. 

2.3. Управљање на основу података 

Праћење података о обележјима значајним за безбедност саобраћаја је од изузетне 

важности за успостављање система безбедности саобраћаја. Резултати анализе стања 

безбедности саобраћаја треба да прикажу проблеме у безбедности саобраћаја у 

локалној самоуправи. Идентификација проблема представља почетни корак 

управљања, док се дефинисане мера и активности у оквиру Програма за рад савета 

требају усмерити на решавање идентификованих проблема безбедности саобраћаја. 

Саветима су доступне периодичне анализе стања безбедности саобраћаја које на 

годишњем нивоу израђује Агенција, као и Национална интегрисана база података јавно 

доступна на сајту Агенције свим субјектима на локалу са циљем дефинисања што 

квалитетнијих мера и активности. Агенција је на овакав начин учинила доступне анализе 

стања безбедности саобраћаја за сваку локалну самоуправу, а поред спроведених 

истраживања Агенције локалне самоуправе могу користити своје локалне базе података 

и имати посебне пројекте из области научно-истраживачког рада.  

Агенција за безбедност саобраћаја је израдила брошуру коју вам достављамо у прилогу 

бр. 1, како би додатно појаснила и олакшала праћење стања безбедности саобраћаја на 

локалном нивоу. 
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Приликом предлагања мера и активности у оквиру Програма за рад савета у 2021. 

години, чланови савета треба да препознају и идентификују угрожене категорије 

учесника у саобраћају, са прецизним одређивањем приоритета и активности усмерених 

на унапређење безбедности најугроженијих категорија учесника у саобраћају на 

подручју јединице локалне самоуправе. Приликом давања мишљења Агенције на 

Предлог програма за рад савета у 2021. години посебна пажња ће се обратити на то да 

ли су идентификовани највећи проблеми у безбедности саобраћаја, као и то да ли су 

мере и активности усмерене на решавање тих проблема.  

2.4. Стратешка документа 

Приликом предлагања мера и активности савет узима у обзир донета стратешка 

документа, односно Националну и локалну стратегију безбедности саобраћаја на 

путевима, Акциони план безбедности саобраћаја на путевима и активности Агенције на 

националном нивоу. Уколико локални савет до сада није донео локалну стратегију 

безбедности саобраћаја и акциони план или су наведени документи донети до 2020. 

године, потребно је у оквиру програма за 2021. годину предвидети израду стратешких 

докумената јединице локалне самоуправе (стратегију и акциони план). 

2.5. ИСА апликација  

ИСА апликација је електронска апликација коју води и одржава Агенција и за чији је 

приступ од стране локалне самоуправе потребна регистрација. Поред тога што се у ИСА 

апликацији води ажурна база о раду савета, иста је израђена са циљем да олакша 

представницима савета израду Програма за рад савета.  

У оквиру ИСА апликације налазе се дефинисане области, мере и активности које се могу 

одабрати и предвидети у Програму за рад савета, а увек постоји могућност да 

представници савета додају нове мере и активности, чиме се скуп мера и активности 

повећава. Представник савета који осмисли и дода нову меру и активности у оквиру 

мере, мора додати и опис којим јасно указује које ефекте постиже реализацијом 

предложене мера или на који начин предложена мера може допринети унапређењу 

безбедности саобраћаја. 

У наредном периоду, Агенција ће реализовати посебне обуке за коришћење и 

управљање ИСА апликацијом за именоване координаторе у саветима. Кроз ИСА 

апликацију се доставља предлог Програма савета за 2021. годину а рок за доставу истог 

је до 1. августа текуће године. 

 

2.6. Приоритетне активности у Програму за рад савета у 2021. години 

Приоритет у раду на националном нивоу за 2021. годину биће унапређење безбедност 

деце у локалним самоуправама. Кроз области рада у оквиру Програма, препорука 

Агенције је да се препознају и уврсте у Програм за рад савета у 2021. години мере и 

активности које доприносе повећању безбедности деце у локалној самоуправи.  
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Кроз област унапређења саобраћајне инфраструктуре, препоручујемо у складу са 

приоритетом: уредити зоне школа, уредити сигурне путеве од куће до школе, израдити 

пешачке стазе и ограде тамо где недостају, додатно осветлити зоне у којима се крећу 

деца, обезбедити брзинске дисплеје и друге активности које доприносе унапређењу 

саобраћајне инфраструктуре са становишта безбедности деце. 

Кроз област рад савета обезбедити учешћа чланова савета на стручним скуповима у 

земљи и иностранству, где се обрађују теме из области унапређења безбедности 

саобраћаја на локалном нивоу, ангажовање радне групе која ће се бавити овом темом 

за чије функционисање треба определити средства итд. 

Кроз област унапређење саобраћајног васпитања и образовања треба предвидети и 

реализацију пројекта „Пажљивкова смотра“, израду саобраћајних полигона за 

едукацију деце, едукацију деце на израђеним саобраћајним полигонима, поделу књиге 

Пажљивкова правила у саобраћају и бојанке Пажљивкова правила у саобраћају које 

прати едукативни час о безбедном понашању у саобраћају, акредитоване семинаре за 

учитеље и васпитаче, представе за децу и друге активности које имају за циљ 

унапређење безбедности деце. 

Кроз област промотивно-превентивне активности препоручујемо да предвидите обуке 

за правилну употребу дечјих ауто седишта, куповину дечјих ауто седишта, куповину 

превентивно-промотивних материјала за децу (светлоодбојних прслука, 

светлоодбојних торби и ранаца, светлоодбојних трачица и друге промотивне 

материјале), израда и подела едукативних материјала и брошура, подршка наставном 

особљу које има иницијативе у раду са децом на тему безбедности саобраћаја и друге 

сличне активности. 

Кроз област научно-истраживачког рада можете се усмерити на реализацију пројекта 

микро истраживања стања безбедности деце у вашој локалној самоуправи, пројекте 

којим се уређују зоне школа и безбедни путеви од куће до школе, као и друге пројекте 

којим би се идентификовали проблеми безбедности деце и предложиле конкретне 

мере са циљем унапређења безбедности деце у саобраћају.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРЕПОРУКЕ ЗА ПРИПРЕМУ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА ЗА 2021. ГОДИНУ 
 

 

Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије 6 

 

3. АКТИВНОСТИ АГЕНЦИЈЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА 

 

3.1. Активности Агенције на националном нивоу 

Један од важних елемената за Програм за рад савета у 2021. години јесте сагледавање 

и праћење активности Агенције на националном нивоу.  

Агенција за безбедност саобраћаја реализује кампање, трибине, превентивно-

промотивне и друге активности на националном нивоу према разним циљним групама, 

а од изузетне је важности да представници савета препознају потребу за укључивање 

локалне самоуправе у одређене активности Агенције и преузимање реализације 

активности са националног на локални ниво са циљем решавања проблема угрожених 

категорија учесника у саобраћају. Пример реализација националних кампања може 

бити кроз емитовање на локалним медијима, локалним друштвеним мрежама, 

интернет порталима, билбордима, подела едукативних материјала и превентивно-

промотивних материјала прилагођених локалној самоуправи и другим начинима 

преношења порука.  

Неке од активности које спроводи Агенција на националном нивоу према одређеним 

циљним групама у саобраћају налазе се у прилогу број 4. што може послужити као 

пример у планирању, односно креирању мера и активности у Програму за рад савета у 

2021. години. 

 

3.1. Конкурси за локалне самоуправе  

 

Као и претходних година, Агенција за безбедност саобраћаја наставиће са 

организацијом великог броја превентивно-промотивних активности усмерених ка 

различитим циљним категоријама, кроз осмишљавање нових видова тренинга, 

предавања, интерактивних догађаја и других активности у сарадњи са саветима. 

За реализацију оваквих активности у локалним самоуправама расписаћемо конкурсе са 

унапред јасно и прецизно дефинисаним условима и критеријумима на основу којих ће 

се рангирати и вршити одабир локалних самоуправа у којима ће се заједнички уз помоћ 

савета реализовати активности конкурса. Расписивање конкурса и посете локалним 

самоуправама имају за циљ да се јединица локалне самоуправе покрене на решавање 

проблема безбедности саобраћаја и да добије потребно искуство у реализацији 

активности који имају за циљ повећање безбедности саобраћаја на локалном нивоу.  

Током 2019. године реализовани су конкурси за обуку о правилној употреби дечјих ауто 

седишта и поделу дечјих ауто седишта, тренинг и обуку мотоциклиста о безбедној 

вожњи, реализацију представе Пажљивко и друге конкурсе чије се покретање планира 

током 2020. године. Такође, током 2021. години планирано је да се настави са 

расписивањем конкурса, а исте је потребно предвидети у оквиру Програма за рад савета 

у 2021. години. Планирани су конкурси за реализацију представе Пажљивко, трибине за 



ПРЕПОРУКЕ ЗА ПРИПРЕМУ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА ЗА 2021. ГОДИНУ 
 

 

Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије 7 

особе старије од 65 година, трибине за трактористе, ноћне акције са пешацима и 

бициклистима, трибине у оквиру кампање „Ум на друм“ и „На матуру без аутомобила“, 

тренинге безбедне вожње за мотоциклисте, едукације за бициклисте као и друге 

активности.  
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Прилог бр. 1 - Брошура анализа стања безбедности саобраћаја у локалним 
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рада Унапређење саобраћајног васпитања и образовања 

Прилог бр. 3 - Табелу наплаћених и распоређених прихода од новчаних казни за 

прекршаје и привредне преступе у 2019.години 

Прилог бр. 4 - Неке од активности које спроводи Агенција ка одређеним категоријама 

учесника у саобраћају 
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ПОВОД ЗА ИЗРАДУ УПУТСТВА И КОМЕ ЈЕ ОНО НАМЕЊЕНО

У Републици Србији годишње погине око 600 лица и око 3.400 лица задобије тешке 
телесне повреде у саобраћајним незгодама (просек из претходних пет година). Ризик 
страдања у саобраћају у Србији је већи него у развијеним земљама у Европи, међутим, 
Србија се налази на путу изградње система управљања безбедношћу саобраћаја, који 
треба да доведе до системског унапређења безбедности саобраћаја.

У најразвијенијим земљама је одавно препознато, а и Република Србија је прихватила 
Националном Стратегијом безбедности саобраћаја (2015-2020), да се безбедношћу 
саобраћаја може управљати и да саобраћајне незгоде нису несреће, већ су последице 
пропуста и грешака у систему човек-возило-пут-околина. Један од основних 
елемената управљања безбедношћу саобраћаја на неком подручју јесте анализа 
стања безбедности саобраћаја и препознавање највећих проблема и мера за њихово 
отклањање.

Најзначајнији носиоци активности на унапређењу стања безбедности саобраћаја на 
националном нивоу су Влада Републике Србије, Агенције за безбедност саобраћаја, 
Министарство унутрашњих послова и други субјекти који могу да делују на 
националном нивоу, док су активности на унапређењу стања безбедности саобраћаја 
на локалном нивоу у надлежности локалних самоуправа, а пре свега Локалних тела за 
координацију послова безбедности саобраћаја (у даљем тексту Савет за безбедност 
саобраћаја/Савет).

Ако пођемо од тога да се безбедношћу саобраћаја може управљати, први корак у 
управљању јесте анализа стања безбедности саобраћаја. Анализа стања служи као 
алат доносиоцима одлука у локалној самоуправи који су задужени за унапређење 
безбедности грађана у саобраћају – градоначелнику/ председнику општине, члановима 
Савета за безбедност саобраћаја, и представницима свих институција-субјеката у 
систему безбедности саобраћаја, као основа за планирање и предузимање мера.

Локалне самоуправе имају кључну улогу у смањењу броја настрадалих лица у 
саобраћајним незгодама на путевима своје локалне самоуправе. Циљ израде овог 
Упутства је да се помогне локалним самоуправама да утврде постојеће стање, 
идентификују највеће проблеме и факторе који доводе до саобраћајних незгода, а 
затим да дефинишу и усмере активности за смањење страдања у саобраћају. 

Упутство је пре свега намењено Саветима за безбедност саобраћаја, односно 
субјектима (институцијама или делегираним појединцима) који су одговорни да прате 
стање безбедности саобраћаја на локалном нивоу, израђују Извештаје и предлажу 
мере и активности за унапређење безбедности саобраћаја.
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Анализа стања безбедности саобраћаја у локалној самоуправи

1. ПОЈАМ И ЗНАЧАЈ ПРАЋЕЊА СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ 
САОБРАЋАЈА НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ

Праћење података о стању безбедности саобраћаја подразумева редовне 
и непрекидне активности на прикупљању, систематизацији и анализи 
података о саобраћајним незгодама и њиховим последицама, али и праћење 
других обележја безбедности саобраћаја, као што су: понашање учесника 
у саобраћају, ставови грађана о опасностима у саобраћају, подаци о стању 
путева, опреми пута и опасним деоницама пута, подаци о мобилности 
становништва у саобраћају, подаци о возилима, подаци о возачима и сл. 

Резултати анализе стања безбедности саобраћаја за територију локалне 
самоуправе треба да прикажу највеће проблеме безбедности саобраћаја у 
конкретној локалној самоуправи који треба да служе као смернице у даљем 
раду одговорних лица, тј. институција. 

За сваки уочени проблем треба да буду препознати сви релевантни субјекти 
који ће се системски бавити његовим решавањем у предстојећем периоду и 
кључне активности које се од њих очекују. Задатак председника Савета је да 
обезбеди активно учешће свих институција у локалној самоуправи које имају 
надлежност за решавање појединих проблема. Очекује се да представници 
Савета и доносиоци одлука у локалној самоуправи формирају тимове који ће 
се систематски бавити уоченим проблемима. Председник Савета, на основу 
предочених му резултата анализа стања, делегира задатке члановима 
Савета/представницима релевантних институција, проверава сврсисходност, 
систематичност и свеобухватност предложених планова и активности; прати 
реализацију активности, као и остварене ефекте унапређења безбедности 
саобраћаја.

Одабране активности за унапређење безбедности саобраћаја сврставају 
се у Програме трошења средстава од наплаћених новчаних казни за 
учињене саобраћајне прекршаје на територији локалне самоуправе, које 
на годишњем нивоу предлажу Савети за безбедност саобраћаја. Програми 
трошења средстава морају бити сачињени у складу са Законом о безбедности 
саобраћаја, и на основу података и најважнијих чињеница о стању безбедности 
саобраћаја и проблемима конкретне локалне самоуправе. С тим у вези, 
најважнији предуслов за квалитетну израду Програма је претходно урађена 
квалитетна и свеобухватна анализа стања безбедности саобраћаја за 
посматрано подручје. Након израде Програма, исти је потребно доставити 
Агенцији на сагласност.
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2. ВРСТЕ И ИЗВОРИ ПОДАТАКА

2.1. Врсте података

У зависности од циљева истраживања, обима планираног истраживања, као и 
резултата који се очекују, за анализу стања безбедности саобраћаја на неком 
подручју могу се користити:

1. подаци о саобраћајним незгодама,
2. подаци о индикаторима безбедности саобраћаја:

a. индикатори о понашању учесника у саобраћају,
b. индикатори у вези са путем, возилима и здравственим   
 збрињавањем повређених у саобраћају,

3. подаци о ставовима грађана о безбедности саобраћаја,
4. остали подаци у вези са безбедношћу саобраћаја.

2.2. Извори података

Када су питању извори поменутих података и начин њиховог прикупљања, 
представници локалне самоуправе треба да:

A. користе податке које већ имају на располагању,
B. реализују додатна истраживања, када препознају потребу за тим.

2.2.1. Подаци који су већ расположиви

Када су у питању подаци које локалне самоуправе већ имају на располагању, 
мисли се на податке свих институција које су укључене у рад Савета, као на 
пример подаци којима располажу:

 ȃ управљач локалних путева (стање саобраћајне сигнализације, 
постојање/недостатак пешачке инфраструктуре, уочени проблеми-
опасне деонице пута, примедбе грађана, итд.),

 ȃ представници полиције (подаци о саобраћајним незгодама из текуће 
године, подаци о прекршајима, итд.)

 ȃ представници основних и средњих школа (безбедност деце у 
зони школа, потенцијал за едукацију наставних кадрова са аспекта 
безбедности саобраћаја, актуелни проблеми, примедбе родитеља, 
итд.),

 ȃ ауто-школе (искуства и евентуални проблеми, трансфер знања, итд.),
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 ȃ здравствене установе (подаци о повредама, подаци о збрињавању 
настрадалих, и сл.)

 ȃ и други.

Поред тога, Савети имају на располагању и мноштво података о безбедности 
саобраћаја које обезбеђује Агенција за безбедност саобраћаја, свакој локалној 
самоуправи. Овде се првенствено мисли на:

 ȃ Интегрисану базу података о обележјима безбедности саобраћаја 
(http://195. 222.96.212/ibbsPublic/) која је јавно доступна кроз WEB GIS 
апликацију, и која садржи:

 • податке о саобраћајним незгодама које су се догодиле у Републици 
Србији у периоду од 1997. године до данас,

 • податке са вредностима истраживања индикатора понашања 
учесника у саобраћају,

 • податке о ставовима грађана о ризицима у саобраћају,
 • податке ЈП Путева Србије о мерењима просечног годишњег протока 
саобраћаја,

 • и др.
Поред података који су доступни кроз поменуту апликацију, Агенција за 
безбедност саобраћаја припрема и публикује на сајту материјале који локалним 
самоуправама могу послужити као олакшица за сагледавање стања безбедности 
саобраћаја и покретање активности. Неки од материјала на сајту Агенције са 
којима представници Савета треба да буду упознати су:

 ȃ Статистика локалних самоуправа (http://www.abs.gov.rs/%D1%81%D1%80/anal-
ize-i-istrazivanja /statistika-lokalne-samouprave):

 • Анализе стања безбедности саобраћаја по локалним самоуправама,
 • Индикатори безбедности саобраћаја по Полицијским управама,
 • Ставови учесника у саобраћају по Полицијским управама.

 ȃ Статистички извештаји о стању безбедности саобраћаја (http://www.abs.gov.
rs/%D1%81% D1%80/analize-i-istrazivanja/statistika-i-analize/statisticki-izvestaji),

 ȃ карте ризика, индикатора и ставова по општинама, градовима, односно 
полицијским управама (http://www.abs.gov.rs/%D1%81%D1%80/analize-i-istrazi vanja/
statistika-i-analize/karte-pokazatelja),

 ȃ резултати различитих циљаних истраживања у форми Прегледних 
извештаја (http://www.abs.gov.rs/%D1%81%D1%80/analize-i-istrazivanja/statistika-i-ana-
lize/pregledni-izvestaji),
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 ȃ вредности Индикатора на националном нивоу (http://www.abs.gov.
rs/%D1%81%D1%80/ analize-i-istrazivanja/statistika-i-analize/trendovi),

 ȃ припремљене Брошуре (http://www.abs.gov.rs/%D1%81%D1%80/analize-i-istrazivanja/
statistika-i-analize/brosure)

 ȃ анализа посебних Категорија учесника у саобраћају (http://www.abs.gov.
rs/%D1%81% D1%80/analize-i-istrazivanja/statistika-i-analize/kategorije-ucesnika-u-saobra-
caju) и

 ȃ резултати Реализованих пројеката (http://www.abs.gov.rs/%D1%81%D1%80/anal-
ize-i-istra zivanja/realizovani-projekti). 

2.2.2. Подаци који се прикупљају додатним истраживањима

Након сагледавања расположивих података Савет може уочити потребу за 
реализацијом додатних истраживања. Додатна истраживања се могу реализовати:

 ȃ сопственим кадровским ресурсима,
 ȃ путем јавних набавки,
 ȃ у сарадњи са волонтерима.

Истраживања сопственим кадровским ресурсима подразумевају истраживања 
малог обима, нпр. обилазак локација на терену и сл. Путем јавних набавки се 
реализују истраживања која треба да спроводи независан тим истраживача, 
истраживања већих размера, и истраживања која захтевају научна и стручна 
знања чијим капацитетима локална самоуправа не располаже. За реализацију 
истраживања на локалном нивоу препорука је да се преузму већ развијене 
методологије истраживања од стране Агенције за безбедност саобраћаја, и 
примене на локалном нивоу (нпр. методологија – упутство за мерење индикатора 
безбедности саобраћаја). Код реализације истраживања у сарадњи са 
волонтерима посебну улогу могу имати средње саобраћајне школе на локалном 
нивоу и одређене волонтерске организације. Понекад се може успоставити 
сарадња и са суседним локалним самоуправама.
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3. АНАЛИЗА ПОДАТАКА О САОБРАЋАЈНИМ НЕЗГОДАМА

Подаци о саобраћајним незгодама и њиховим последицама су једни од 
најзначајнијих и најконкретнијих показатеља стања безбедности саобраћаја на 
неком подручју, али и најчешће коришћених за анализу безбедности саобраћаја. 

На основу података о саобраћајним незгодама могу се анализирати:

 ȃ Број и врста саобраћајних незгода по годинама (са погинули лицима, са 
повређеним лицима, са материјалном штетом и укупно),

 ȃ Подаци о последицама саобраћајних незгода (број погинулих, број 
повређених, висина материјалне штете),

 ȃ Типови саобраћајних незгода,
 ȃ Утицајни фактори и околности настанка саобраћајних незгода,
 ȃ Структура настрадалих лица (према својству, старости, полу),
 ȃ Просторни подаци о саобраћајним незгодама (о месту где су се догодиле 

незгоде),
 ȃ Временска расподела саобраћајних незгода и настрадалих лица (у које 

доба године, месечна расподела, дневна расподела, часовна расподела).
Поред поменутог, на основу података о саобраћајним незгодама, могу се 
рачунати различити ризици, који се добијају као количник неког од података у 
вези са саобраћајним незгодама (број саобраћајних незгода, број погинулих лица 
и сл.) и неке друге важне величине (број становника, број возила, број возача, 
дужина путне мреже, број пређених километара и сл.). Ови подаци су веома 
важни, пре свега, ради поређења са другим локалним самоуправама, односно 
сличним подручјима. 

Ризици који се најчешће користе у анализама стања безбедности саобраћаја су: 

 ȃ јавни ризик (ризик смртног страдања или повређивања у односу на 
број становника, или број припадника неке посматране популације или 
категорије учесника у саобраћају, нпр. бр. погинулих у саобраћају на 
милион становника неког подручја),

 ȃ саобраћајни ризик (представља број погинулих или повређених у 
саобраћају у односу на број регистрованих возила у неком временском 
периоду) и 

 ȃ динамички ризик (представља број погинулих или повређених у саобраћају 
у односу на број пређених километара, посматрано за одређене категорије 
учесника у саобраћају у неком временском периоду).
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На основу ових података могу се посматрати промене стања безбедности 
саобраћаја кроз време, као на пример да ли кроз године постоји тренд раста или 
смањења броја саобраћајних незгода, односно броја погинулих и повређених 
лица. Могу се уочити најчешће врсте саобраћајних незгода, типови саобраћајних 
незгода и утицајни фактори који доводе до незгода.

Анализом ових података може се утврдити структура настрадалих лица (старост 
настрадалих, пол, возачки стаж...), могу се уочити у ком својству учесници у 
саобраћају навише страдају (возачи, путници или пешаци), које категорије 
возила су највише заступљене у саобраћајним незгодама (аутомобили, бицикли, 
мотоцикли, мопеди, камиони, аутобуси и сл.). Могу се добити, такође, и просторни 
подаци који указују на то где се саобраћајне незгоде у већој или мањој мери 
догађају (насеље, ван насеља, категорија пута, локације повећаног накупљања 
саобраћајних незгода и сл.), као и подаци о временској расподели саобраћајних 
незгода (у које доба године, месеца или дана се саобраћајне незгоде догађају). 

3.1. Начин прикупљања података о саобраћајним незгодама

До података о саобраћајним незгодама и њиховим последицама, Савети за 
безбедност саобраћаја могу доћи:

 ȃ коришћењем  WEB GIS Апликације на сајту Агенције за безбедност 
саобраћаја,

 ȃ преко представника саобраћајне полиције који је члан Савета, 
 ȃ директно од Управе саобраћајне полиције. 

Подаци о саобраћајним незгодама који су доступни кроз WEB GIS Апликације 
на сајту Агенције, садрже податке о саобраћајним незгодама за Републику 
Србију од 1997. године до краја претходне године. Детаљније информације о 
апликацији можете прочитати у Информативној брошури о WEB GIS апликацији, 
у Корисничком упутству и Упутству за разумевање података из апликације, 
које можете преузети са сајта Агенције, на линку: http://www.abs.gov.rs/cp/
analize-i-istrazivanja/baza-podataka.

Податке о саобраћајним незгодама које су се догодиле у текућој години, као и 
детаљније податке (из дневних извештаја полиције) о конкретним саобраћајним 
незгодама, могуће је добити од представника саобраћајне полиције који је члан 
Савета, односно од Управе саобраћајне полиције. 
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4. АНАЛИЗА ПОДАТАКА О ИНДИКАТОРИМА БЕЗБЕДНОСТИ 
САОБРАЋАЈА

Подаци о саобраћајним незгодама и њиховим последицама, представљају 
коначне исходе и последице саобраћаја, али не дају потпун одговор о томе шта 
доводи до саобраћајних незгоде. Познавање података о вредностима индикатора 
безбедности саобраћаја омогућава да се утврде проблеми безбедности 
саобраћаја и пре догађања прве саобраћајне незгоде, односно без познавања 
података о незгодама и њиховим последицама, али и да се планирају мере за 
унапређење безбедности саобраћаја.

Подаци о вредностима индикатора безбедности саобраћаја указују на кључне 
проблеме, али и на њихову величину, као и на одговорности и обавезе појединих 
институција и организација задужених за предузимање мера у вези са конкретним 
индикаторима. Позитивне промене вредности индикатора са аспекта безбедности 
саобраћаја допринеће смањењу броја и последица саобраћајних незгода.

Кључне области за праћење индикатора безбедности саобраћаја:

 - Понашање учесника у саобраћају (коришћење заштитних система у   
возилу, алкохол, дневна светла, мобилни телефон, кациге и др.)

 - Возила

 - Путеви

 - Здравствена заштита повређених након саобраћајне незгоде

4.1. Индикатори понашања учесника у саобраћају

Пoнaшaњe учeсникa у сaoбрaћajу, a пoсeбнo пoштoвaњe прoписa, у великој мери 
утиче нa бeзбeднoст сaoбрaћaja. Подаци који би требало да укажу на понашања 
учесника у саобраћају треба одабрати на начин да буде једноставно њихово 
коришћење и разумевање. Препоруке су да показатељи понашања учесника у 
саобраћају буду одабрани на начин да њихово значење буде јасно, али и да укажу 
на потенцијалне мере које треба предузети да се понашања учесника у саобраћају 
промене у безбеднија понашања. Приликом одабира података важно је водити се 
и тиме да је релативно једноставно њихово мерење и израда анализа и извештаја.
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Показатељи понашања учесника у саобраћају, који су препознати да поуздано 
оцењују стање безбедности саобраћаја, при чему се и релативно лако мере и 
прате, а показали су се и као добри показатељи стања безбедности саобраћаја 
на националном нивоу (сваке године се мере и детаљно прате вредности кроз 
године од стране Агенције за безбедност саобраћаја), су:

 ȃ Проценат возача који управљају возилом у саобраћају под дејством 
алкохола,

 ȃ Проценат возила (посебно за сваку категорију возила: аутомобили, 
мотоцикли, камиони...) која у насељу/ван насеља прекорачује дозвољену 
брзину,

 ȃ Проценат употребе сигурносних појасева од стране возача, сувозача и 
путника на задњим седиштима у аутомобилима у насељу/ван насеља/на 
аутопуту,

 ȃ Проценат мотоциклиста и мопедиста који користе кациге у насељу/ван 
насеља,

 ȃ Проценат деце која се исправно превозе у аутомобилу у насељу/ван насеља/
на аутопуту (користе ауто седишта или заштитни појас).

Анализом индикатора понашања могу се уочити небезбедна понашања, упоредити 
вредности индикатора са осталим полицијским управама, односно локалним 
самоуправама, и идентификовати небезбедна понашања која су утицала на 
настанак или на тежину последица саобраћајних незгода. Најбоље је комбиновано 
посматрати податке о индикаторима понашања и податке о саобраћајним 
незгодама како би се дошло до одређених закључака. На пример, страдање 
великог броја деце путника у путничким аутомобилима може се довести у везу 
са ниским процентом коришћења дечијих ауто седишта, што уједно представља и 
проблем чијем решавању треба посветити пажњу. Такође, вредности индикатора 
које указују на то да велики број возача путничких аутомобила учествује у 
саобраћају када је под утицајем алкохола, или прекорачује брзину, могу се довести 
у везу са повећаним учешћем ове категорије возила у саобраћајним незгодама.

4.2. Индикатори безбедности саобраћаја у вези са путем, возилима и 
здравственим збрињавањем повређених у саобраћају 

Подаци који се на индиректан начин користе за анализу стања безбедности 
саобраћаја на националном нивоу, а могу бити коришћени и у анализи стања 
безбедности саобраћаја на територији локалне самоуправе, су и подаци у вези са:
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 ȃ путем и путном инфраструктуром, 
 ȃ возилима и 
 ȃ здравственом збрињавању повређених. 

Подаци у вези са стањем пута и путне инфраструктуре који би се могли користити 
у анализи стања безбедности саобраћаја на територији локалне самоуправе 
су подаци о томе да ли је путна инфраструктура прилагођена потребама свих 
учесника у саобраћају (да ли постоје изграђени тротоари у насељу, да ли су 
адекватно обележене зоне школа, да ли је усклађена функција пута, дизајна, 
распореда и ограничења брзине како би се прилагодила људској грешци на начин 
да саобраћајне незгоде не доводе до смрти и озбиљних повреда). 

Као подаци о возилима могли би бити истраживани подаци у вези са старошћу 
возног парка, подаци у вези хомогености возног парка (учешће теретних возила 
у саобраћајном току), подаци о раду техничких прегледа на подручју локалне 
самоуправе и сл.

Осим података о путној инфраструктури и возилима, на националном нивоу се 
као остали индиректни показатељи прикупљају и прате и подаци о здравственом 
збрињавању повређених у саобраћајним незгодама, што би се, у одређеној мери, 
могло пратити и на локалном нивоу, макар са аспекта скраћења времена одзива 
хитних служби након саобраћајних незгода, обезбеђења довољног броја возила 
за збрињавање након саобраћајне незгоде и увођења јединственог броја за хитне 
позиве.

Податке о стању пута и возног парка, односно, податке о ефикасности збрињавања 
настрадалих, треба детаљно анализирати са аспекта њиховог доприноса настанку 
саобраћајних незгода и величине последица саобраћајних незгода.

4.3. Начин прикупљања података о индикаторима безбедности саобраћаја

До података о индикаторима безбедности саобраћаја, Савети могу доћи:

 ȃ истраживањем података на терену и 
 ȃ коришћењем резултата истраживања Агенције за безбедност саобраћаја. 

За потребе истраживања података на терену (подручју локалне самоуправе) 
Савети могу користити националну методологију – Упутство за мерење 
индикатора безбедности саобраћаја које је развијено од стране Агенције за 
безбедност саобраћаја и које је примењиво, како на националном, тако и на 
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локалном нивоу. У Упутству се налазе смернице о величини узорка који треба 
обухватити истраживањем, времену вршења истраживања, локацијама вршења 
мерења, начину агрегације података итд.

Уколико Савети нису у могућности да самостално изврше мерење индикатора 
понашања учесника у саобраћају, могу преузети резултате истраживања које 
Агенција сваке године реализује за ниво полицијске управе, што би у том случају 
значило да локална самоуправа за резултате индикатора безбедности саобраћаја 
користи резултате утврђене за ниво полицијске управе којој припада. Резултати 
истраживања Агенције за безбедност саобраћаја су јавно доступни на сајту Агенције 
(http://www.abs.gov.rs/cp/analize-i-istrazivanja/statistika-lokalne-samouprave/
indikatori-bezbednosti-saobracaja).

До одређених података о индикаторима безбедности саобраћаја, Савети 
могу доћи и преко чланова Савета, рецимо до одређених индикатора у вези са 
стањем пута Савет може доћи преко представника Управљача пута, као и што до 
одређених индикатора у вези са возилима Савет може доћи преко свог члана – 
представника саобраћане полиције. 
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5. АНАЛИЗА ПОДАТАКА О СТАВОВИМА ГРАЂАНА О 
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

Подаци о ставовима становништва о безбедности саобраћаја и ризицима у 
друмском саобраћају су од великог значаја, када је у питању анализа тренутног 
стања и планирање мера и активности за унапређење стања безбедности 
саобраћаја. 

На основу података о саобраћајним незгодама се могу утврдити које категорије 
учесника у саобраћају имају највећи ризик од учешћа у саобраћајним незгодама, 
даље се истраживањима индикатора понашања ових категорија учесника у 
саобраћају могу утврдити која су то ризична понашања која повећавају ризик од 
страдања у саобраћају. Да би се ризично понашање детаљно схватило потребно је 
анализирати ставове ових учесника у саобраћају. На основу сагледавања ставова, 
знања и понашања учесника у саобраћају врши се анализа и процена које мере и 
активности треба приоритетно предузети.

Анализом ставова може се доћи до разлога зашто се учесници небезбедно 
понашају. На пример, због недовољног знања или погрешних ставова о значају 
појасева на задњем седишту веома мали проценат путника на задњем седишту у 
Србији користи појас (12% према истраживањима Агенције у 2017. години). Са друге 
стране, истраживања показују да су појасеви, како на предњем тако и на задњем 
седишту, најзначајнији елемент пасивне заштите и доказано је да су најефикасније 
средство заштите путника у возилу када дође до саобраћајне незгоде.

Неки од ставова грађана који указују на разлоге њиховог небезбедног понашања 
у саобраћају, а који су се показали као добри показатељи стања безбедности 
саобраћаја на националном нивоу (Агенција за безбедност саобраћаја Републике 
Србије је 2014. и 2017. године реализовала национална истраживања ставова 
учесника у саобраћају о безбедности саобраћаја и ризицима у друмском 
саобраћају), су:

 ȃ Ставови грађана о брзој вожњи,
 ȃ Ставови грађана о ометаној пажњи и умору током вожње,
 ȃ Ставови грађана о кажњавању за саобраћајне прекршаје,
 ȃ Ставови грађана о вожњи под утицајем (алкохола, дрога, лекови и сл.),
 ȃ Ставови грађана о значају заштитних система у возилу (појасеви, ваздушни 

јастуци, дечја ауто седишта и др.),
 ȃ Ставови мотоциклиста и мопедиста о значају заштитних кацига.
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5.1. Начин прикупљања података о ставовима грађана о безбедности 
саобраћаја

До података о ставовима грађана о безбедности саобраћаја, Савети могу доћи:

 ȃ истраживањем података на терену и 
 ȃ коришћењем резултата истраживања Агенције за безбедност саобраћаја. 

Када су у питању подаци о ставовима учесника у саобраћају о безбедности 
саобраћаја, Савети могу прикупити податке анкетним истраживањем на 
подручју своје локалне самоуправе. Препорука је да се користи методологија за 
истраживање ставова и анкетни упитници које је усвојила Агенција за безбедност 
саобраћаја и која је примењива и за национални и за локални ниво, а заснована 
је на методологији истраживања у пројекту ESRA - пројекат који је покренут и 
финансиран од стране Европске комисије 2015. године (http://www.abs.gov.rs/ср/
analize-i-istrazivanja/realizovani-projekt). 

Уколико Савети нису у могућности да самостално истраже ставове грађана 
о безбедности саобраћаја, могу се користити резултатима истраживања 
Агенције за безбедност саобраћаја за ниво полицијске управе, што би у том 
случају значило да локална самоуправа за резултате ставова о безбедности 
саобраћаја користи резултате утврђене за ниво полицијске управе којој припада. 
Резултате истраживања Агенције за безбедност саобраћаја су јавно доступни 
на сајту Агенције (http://www.abs.gov.rs/cp/analize-i-istrazivanja/statistika-lokalne-
samouprave/stavovi-uce snika-u-saobracaju).
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ПРИЛОГ 1: ПРИМЕР СВЕОБУХВАТНЕ АНАЛИЗЕ ПОДАТАКА О 
СТАЊУ БЕЗБЕДНОСТИ МЛАДИХ У САОБРАЋАЈУ 

Анализа стања на територији одређене локалне самоуправе подразумева 
истраживање и анализу свих података у вези са безбедношћу саобраћаја, како би 
се могло свеобухватно сагледати шта су узроци и проблеми и како их отклонити. 
Да би се дефинисали приоритети, када су будуће активности у питању, неопходно 
је познавати најугроженије локације, најугроженије категорије учесника у 
саобраћају и њихово понашање на које је потребно деловати, али и недостатке 
саобраћајног система које треба отклонити.

Као пример свеобухватне анализе података о стању безбедности саобраћаја 
може се навести пример локалне самоуправе за коју је, нпр. анализа података о 
саобраћајним незгодама показала да се као проблем издвајају млади (старости 
од 19-24 године) као категорија учесника у саобраћају која повећано страда у 
саобраћајним незгодама. На основу ових података, следећи корак би био да се 
изврши додатна анализа да ли млади страдају као возачи, путници или пешаци. Након 
тога се може извршити анализа података са аспекта тежине последица незгоде и 
временске и просторне дистрибуције незгода на основу којих се одређују тачке 
нагомилавања, тј. времена и места у којима је највећа концентрација незгода са 
учешћем младих. Затим се на основу података о ставовима, знањима и понашањима 
младих у саобраћају врши додатна анализа и сагледавање проблематике ове циљне 
групе како би се утврдили узроци њиховог небезбадног понашања.

Резултати овако спроведених истраживања треба да буду основа за одабир мера 
и активности које треба предузети: нпр. реализовање „вршњачке едукације“ у 
свим средњим школама; покретање кампања којима би се повећало знање ове 
категорије учесника о опасностима и ризицима у саобраћају; реализација курсева 
знања из безбедности саобраћаја; упућивање предлога саобраћајној полицији за 
појачаном контролом ових учесника у саобраћају или контролом само на местима 
и у време када је велики број ове категорије учесника на путевима, односно када 
повећано крше прописе; упућивање предлога управљачу пута да предузме мере 
из своје надлежности да на местима где ова категорија учесника повећано страда 
унапреди безбедносне карактеристике путне инфраструктуре, итд.

На овом примеру се може уочити какав може бити пут приликом вршења анализа 
и истраживања, од препознавања проблема, преко одабира мера којима ће се 
деловати на проблем и носиоца активности, до начина на који ће се препоручене 
мере реализовати.
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ПРИЛОГ 2: ИЗВЕШТАВАЊЕ О СТАЊУ БЕЗБЕДНОСТИ 
САОБРАЋАЈА НА ПОДРУЧЈУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Извештавање о стању безбедности саобраћаја је део праћења стања безбедности 
саобраћаја. Обавеза извештавања о стању безбедности саобраћаја је препозната 
Законом о безбедности саобраћај (‘’Сл. гласник РС бр. 41/09, 53/10, 101/11, ...’’), у 
даљем тексту Закон, и Стратегијом. 

Законом је дефинисано да извршни орган јединице територијалне аутономије, 
односно јединице локалне самоуправе, општинско веће, односно градско веће, 
подноси Скупштини извештај о стању безбедности саобраћаја на том подручју 
најмање двапут годишње. Стратегијом је предвиђено да на локалном нивоу треба 
извештавати још и саобраћајну полицију, управљача пута, медије и сл. и да највећи 
део активности у погледу извештавања на локалном нивоу треба да реализују 
Савети за безбедност саобраћаја. 

Осим извештавања најважнијих субјеката у систему безбедности саобраћаја, 
Савети за безбедност саобраћаја треба редовно да прате стање безбедности 
саобраћаја и о томе дискутују на интерном нивоу, на свакој седници Савета. 
Потребно је да сви чланови Савета за безбедност саобраћаја буду упознати са 
подацима о стању безбедности саобраћаја на подручју локалне самоуправе

Имајући у виду обавезе и препоруке, када је извештавање о стању безбедности 
саобраћаја на локалном нивоу у питању, могу се издвојити три врсте извештаја 
која су Савети за безбедност саобраћаја у обавези да припремају:

1. Извештаји за потребе извештавања Скупштине, најмање два пута годишње,
2. Детаљни извештај за потребе сачињавања Програма трошења средстава од 

наплаћених новчаних казни за прекршаје у саобраћају, једном годишње и
3. Извештаји са показатељима тренутног стања безбедности саобраћаја, за 

праћење стања на редовним састанцима Савета 

Извештаји треба да буду пре свега сачињени на основу података о саобраћајним 
незгодама и њиховим последицама и на основу података о понашању и ставовима 
учесника у саобраћају на подручју локалне самоуправе.

Чланови Савета за безбедност саобраћаја треба да одаберу једног од својих 
чланова, односно надлежну институцију, која би требало да прати податке о стању 
безбедности саобраћаја и припрема Извештаје, на основу којих ће сви чланови 
Савета бити упознати са стањем безбедности саобраћаја.
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 Савет треба и да дефинише на који начин ће свака врста података бити прикупљана 
(самостално - подаци саобраћајне полиције и сопственим истраживањима или да 
се користе подаци Агенције за безбедност саобраћаја и других институција на 
националном нивоу). На основу искустава из досадашње праксе, показало се да 
је најједноставније и најефикасније да податке прикупља и израђује Извештаје 
представник управљача пута или представник саобраћајне полиције.

Структура Извештаја за Скупштину

Извештаји који се достављају Скупштини, односно доносиоцима политичких 
одлука, не треба да буду превише обимни, већ да систематично укажу на 
тренутно стање безбедности саобраћаја на подручју локалне самоуправе, да се 
јасно издвоје највећи проблеми, циљеви којима се тежи и најважније активности 
које су реализоване и које се планирају у наредном периоду.

Препорука је да Извештај за Скупштину садржи следеће делове (податке):

1. Поређење стања безбедности саобраћаја на подручју посматране 
локалне самоуправе са просеком за Србију, као и са другим локалним 
самоуправама (поређење вредности јавног ризика и сл.);

2. Тренд стања основних показатеља безбедности саобраћаја у последњем 
петогодишњем периоду (број и последице саобраћајних незгода кроз 
године);

3. Основни показатељи стања безбедности саобраћаја у посматраној години:

 ȃ Најугроженије категорије учесника у саобраћају (пешаци, бициклисти, 
путници и возачи аутомобила и др.);

 ȃ Најчешћи утицајни фактори који доприносе настанку саобраћајних 
незгода;

 ȃ Месечна расподела саобраћајних незгода;
 ȃ Просторна расподела саобраћајних незгода у односу на државне 

путеве и улице;
 ȃ Просторна анализа у односу на конкретне деонице и улице где се 

догађају саобраћајне незгоде;

4. Тренутно стање страдања најмлађих учесника у саобраћају: деце (0-14 
година) и младих (15-30 година).;

5. Кратак извештај о последњим доступним подацима о понашању учесника 
у саобраћају (употреба појаса, употреба кациге, алкохол, прекорачење 
брзине, понашање деце у зони школа и др.);
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6. Праћење достизања претходно дефинисаних циљева (циљева у складу са 
локалном стратегијом безбедности саобраћаја, односно, националном, 
уколико локална није донета);

7. Систематично издвојене најважније чињенице о проблемима у 
безбедности саобраћаја;

8. Кратак преглед активности и мера које су предузете у претходном 
периоду и степен  реализације претходног Програма реализације 
средстава од наплаћених казни;

9. Најважније активности које се планирају у будућем периоду.

Структура Извештаја за потребе састављања Програма трошења 
средстава од новчаних казни за саобраћајне прекршаје

Програми трошења средстава од новчаних казни требају бити сачињени у складу 
са Законом и у односу на податке и најважније чињенице о стању безбедности 
саобраћаја - потребама и проблемима конкретне локалне самоуправе. Програми 
треба да осликавају реалне потребе за унапређењем безбедности саобраћаја.

Извештај о стању безбедности саобраћаја који се саставља за потребе израде 
Програма трошења средстава од новчаних казни треба да буде детаљан и 
да садржи што детаљнију упоредну анализу свих релевантних података који 
осликавају стање безбедности саобраћаја на подручју локалне самоуправе. 
Закључци произашли из ових Извештаја морају јасно да укажу које су категорије  
учесника у саобраћају највише угрожене на територији локалне самоуправе, које 
су околности страдања најугроженијих категорија учесника у саобраћају (фактори 
и околности које су у највећој мери допринели настанку саобраћајних незгода 
са њиховим учешћем), које су локације и деонице путева где долази до највећег 
накупљања саобраћајних незгода, посебно незгода са најтежим последицама. 

Детаљан годишњи извештај о стању безбедности саобраћаја на подручју локалне 
самоуправе, који се израђује за потребе састављања Програма трошења средстава 
од новчаних казни, се препоручује да садржи следеће делове (податке):

1. Уводни део са кратким описом проблема;

2. Кратак упоредни приказ показатеља за посматрану годину у односу 
на претходних пет година, са посебним освртом на податке из претходне 
године, кроз приказ успостављеног тренда основних показатеља 
безбедности саобраћаја у последњем петогодишњем периоду, заједно са 
годином на коју се извештај односи (број и последице саобраћајних незгода 
кроз године);
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3. Поређење стања безбедности саобраћаја на подручју посматране 
локалне самоуправе са просеком за Србију, као и са другим локалним 
самоуправама (поређење вредности јавног и саобраћајног ризика и сл.), за 
претходни период (нпр. трогодишњи период);

4. Анализа саобраћајних незгода и последица према основним обележјима:

 ȃ Анализа података о броју и врсти саобраћајних незгода
 • Укупан број саобраћајних незгода 
 • Број саобраћајних незгода са материјалном штетом 
 • Број саобраћајних незгода са настрадалим лицима - погинулим и 
повређеним

 • Број саобраћајних незгода са лаким телесним повредама 
 • Број саобраћајних незгода са тешким телесним повредама 
 • Број саобраћајних незгода са погинулим лицима; 

 ȃ Анализа података о последицама саобраћајних незгода
 • Број настрадалих лица (погинулих и повређених)
 • Број лакше повређених лица
 • Број теже повређених лица
 • Број погинулих лица
 • Величина материјалне штете;

 ȃ Анализа типова саобраћајних незгода,
 ȃ Анализа утицајних фактора који доприносе настанку саобраћајних 

незгода,
 ȃ Анализа саобраћајних незгода у односу на категорије учесника у 

саобраћају,
 ȃ Просторна анализа саобраћајних незгода у односу на категорије путева 

и догађање саобраћајних незгода „у насељу“ и „ван насеља“,
 ȃ Анализа места накупљања саобраћајних незгода и идентификација тзв. 

‘’опасних места’’ и ‘’опасних деоница’’ путева,
 ȃ Временска анализа саобраћајних незгода и последица:

 • Анализа саобраћајних незгода по месецима
 • Анализа саобраћајних незгода по данима у току седмице
 • Анализа саобраћајних незгода по часовима у току дана,

 ȃ Анализа структуре настрадалих лица (према својству учешћа, старосна 
структура, према полу, ...),
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 ȃ Детаљна анализа страдања деце до 14 година,

 ȃ Детаљна анализа страдања младих учесника у саобраћају од 15 до 30 
година,

 ȃ Детаљна анализа страдања старијих од 65 година,

 ȃ Детаљна анализа страдања пешака,

 ȃ Детаљна анализа страдања бициклиста,

 ȃ Детаљна анализа страдања путника и возача моторних возила 
(путнички аутомобили, мотоцикли, мопеди, аутобуси, теретна возила и 
др.);

5. Извештај са резултатима последњег истраживања индикатора понашања 
учесника у саобраћају (према сопственим истраживањима или према 
подацима Агенције за безбедност саобраћаја), где су најважнији:

 ȃ % возача и сувозача кори користе сигурносни појас у аутомобилима у 
насељу/ван насеља/на аутопуту,

 ȃ % путника на задњим седиштима који користе сигурносни појас у 
аутомобилу у насељу/ван насеља/на аутопуту,

 ȃ % деце која се исправно превозе у аутомобилу у насељу/ван насеља/на 
аутопуту (користе ауто седишта или заштитни појас),

 ȃ % возача који управљају возилом под дејством алкохола,
 ȃ % возила (по категоријама возила) која у насеље/ван насеља 

прекорачују дозвољену брзину,
 ȃ % мотоциклиста који користе кацигу,
 ȃ % мопедиста који користе кацигу;

6. Извештај са резултатима последњег истраживања ставова грађана о 
опасностима и ризицима у саобраћају (према сопственим истраживањима 
или према подацима Агенције за безбедност саобраћаја), од којих су 
најважнији ставови о:

 ȃ вожњи под утицајем (алкохола, дрога, лекова и сл.),
 ȃ брзој вожњи,
 ȃ ометаној пажњи (мобилни телефон) и умору током вожње,
 ȃ значају система заштитних система (појасеви, дечја ауто седишта, 

кацига),
 ȃ кажњавању за прекршаје у саобраћају;
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7. Анализа стања у погледу достизања претходно дефинисаних циљева 
(циљева у складу са локалном стратегијом безбедности саобраћаја, односно, 
националном, уколико локална није донета и других дефинисаних циљева);

8. Циљана - детаљна истраживања, по потреби, како би се прецизније 
утврдили кључни проблеми безбедности саобраћаја:

 ȃ Детаљна анализа фактора и околности страдања најугроженијих 
категорија учесника у саобраћају (Детаљна анализа података о 
саобраћајним незгодама у којима су учествовале најугроженије 
категорије учесника у саобраћају упоредо са подацима понашању и 
подацима о ставовима ових категорија учесника у саобраћају),

 ȃ Детаљна анализа локација на путној мрежи где је повећана угроженост 
учесника у саобраћају (конфликтна техника и друге методе 
прикупљања података са терена, ово је посебно важно за зоне школа 
и локације где су повећано угрожене рањиве категорије учесника у 
саобраћају),

 ȃ и сл.;
9. Идентификација кључних проблема и предлог ургентних мера 
безбедности саобраћаја на основу спроведених анализа;
10. Степен реализације претходног Програма реализације средстава од 
наплаћених казни;
11. Закључак.

Структура Извештаја за праћење стања на састанцима Савета  

На свакој седници Савета за безбедност саобраћаја, обавезна тачка дневног 
реда мора бити Извештавање чланова Савета о тренутном стању безбедности 
саобраћаја на подручју локалне самоуправе. Досадашња искуства у пракси су 
показала да би ова врста Извештаја требало да садржи основне податке о броју и 
последицама саобраћајних незгода, са посебним освртом на поређење података 
из текуће године са истим периодом претходне године, као што су подаци о:

 ȃ броју саобраћајних незгода и њиховим последицама, 
 ȃ броју настрадалих по својству учешћа и категоријама возила (пешак, 

возач, путник), 
 ȃ стању безбедности деце и младих у саобраћају,
 ȃ стању безбедности саобраћаја у зонама школа,
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 ȃ месечној расподели саобраћајних незгода,
 ȃ анализи незгода по категорији пута,
 ȃ анализи незгода по конкретним деоницама пута,
 ȃ ефектима раније примењених мера (уколико се располаже овим 

подацима)
 ȃ и сл.

Извештај треба да садржи и коментар о претходно уоченим проблемима, као и 
дефинисаним и реализованим активностима у периоду између два састанка.
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ПРИЛОГ 2. 

Пример једне од мера која садржи одређене активности у оквиру области рада Унапређење саобраћајног васпитања и 

образовања 

 

Област: Унапређење саобраћајног васпитања и образовања Рокови 
Финансијска 

средства 
Одговорни субјекти 

Мера:  Реализација пројекта „Пажљивкова смотра 2020“ Јануар – Мај 

700.000,00 

Савет за безбедност 
саобраћаја, 
Канцеларија за младе, 
Директор актива ОШ, 
Саобраћајна полиција 

Активности: Штампање тестова за реализацију Школске смотре Јануар 

Набавка Превоза деце на Општинску и Регионалну 
смотру 

Јануар 

Набавка награда, диплома, медаља и пехара за 
Општинску смотру 

Март 

Организација и реализација Општинске смотре Април - Мај 
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у динарима

Шифра

општине
Назив Општине

Бруто

 наплаћени

приходи

Рапоређени

приходи

Буџет

Републике

Буџет 

Града

Буџет

Општине
Повраћај

001 АЛЕКСАНДРОВАЦ         13.699.613 13.636.613 9.545.629 0 4.090.984 63.000

002 АЛЕКСИНАЦ             22.954.517 22.939.351 16.057.546 0 6.881.805 15.166

003 АРАНЂЕЛОВАЦ          31.970.747 31.908.747 22.336.123 0 9.572.624 62.000

004 АРИЉЕ                22.851.804 22.811.434 15.968.004 0 6.843.430 40.370

006 БАБУШНИЦА 2.434.167 2.421.167 1.694.817 0 726.350 13.000

007 БАЈИНА БАШТА          22.372.555 22.322.055 15.625.439 0 6.696.616 50.500

008 БАТОЧИНА 24.780.132 24.734.461 17.314.123 0 7.420.338 45.671

009 БЕЛА ПАЛАНКА          19.343.063 19.271.063 13.489.744 0 5.781.319 72.000

010 БАРАЈЕВО              111.500 91.500 64.050 27.450 0 20.000

011 ЧУКАРИЦА 60.451 37.951 26.566 11.385 0 22.500

012 ГРОЦКА                5.000 5.000 3.500 1.500 0 0

013 НОВИ БЕОГРАД          142.148 130.342 91.240 39.102 0 11.806

014 ОБРЕНОВАЦ             19.131.668 19.113.025 13.379.118 5.733.907 0 18.643

015 ПАЛИЛУЛА              35.920 35.920 25.144 10.776 0 0

016 САВСКИ ВЕНАЦ          583.797 583.797 408.658 175.139 0 0

017 СОПОТ                 6.122.566 6.024.566 4.217.196 1.807.370 0 98.000

018 СТАРИ ГРАД            2.810 2.810 1.967 843 0 0

019 ВОЖДОВАЦ              14.261 13.640 9.548 4.092 0 621

020 ВРАЧАР 3.207.934 3.205.434 2.243.804 961.630 0 2.500

021 ЗЕМУН                 66.964 55.464 38.825 16.639 0 11.500

022 ЗВЕЗДАРА              18.031 12.031 8.422 3.609 0 6.000

023 БЛАЦЕ                 15.517.211 15.511.711 10.858.198 0 4.653.513 5.500

024 БОГАТИЋ 24.479.808 24.454.808 17.118.366 0 7.336.442 25.000

025 БОЈНИК 7.402.487 7.402.487 5.181.741 0 2.220.746 0

026 БОЉЕВАЦ 9.689.537 9.678.337 6.774.836 0 2.903.501 11.200

027 БОР                   37.023.950 37.012.450 25.908.715 11.103.735 0 11.500

028 БОСИЛЕГРАД 1.071.400 1.066.400 746.480 0 319.920 5.000

029 БРУС                  13.563.156 13.536.656 9.475.659 0 4.060.997 26.500

030 БУЈАНОВАЦ 40.125.233 40.107.233 28.075.063 0 12.032.170 18.000

031 ЦРНА ТРАВА            1.902.000 1.900.500 1.330.350 0 570.150 1.500

032 ЋИЋЕВАЦ 16.602.689 16.592.689 11.614.882 0 4.977.807 10.000

033 ЋУПРИЈА 31.325.671 31.234.691 21.864.284 0 9.370.407 90.980

034 ЧАЧАК 120.741.718 120.584.258 84.408.981 36.175.277 0 157.460

035 ЧАЈЕТИНА 26.722.967 26.654.047 18.657.833 0 7.996.214 68.920

036 ДЕСПОТОВАЦ            15.056.141 15.002.138 10.501.497 0 4.500.641 54.003

037 ДИМИТРОВГРАД          32.274.249 32.214.249 22.549.975 0 9.664.274 60.000

038 ДОЉЕВАЦ              10.398.256 10.378.256 7.264.779 0 3.113.477 20.000

039 ГАЏИН ХАН            6.406.600 6.383.600 4.468.520 0 1.915.080 23.000

040 ГОЛУБАЦ               9.640.000 9.636.000 6.745.200 0 2.890.800 4.000

041 ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ      40.058.015 39.805.673 27.863.971 0 11.941.702 252.342

042 ИВАЊИЦА 27.653.798 27.646.798 19.352.759 0 8.294.039 7.000

043 КЛАДОВО               11.734.500 11.734.500 8.214.150 0 3.520.350 0

044 КНИЋ 16.684.950 16.684.950 11.679.465 0 5.005.485 0

045 КЊАЖЕВАЦ 16.354.500 16.329.500 11.430.650 0 4.898.850 25.000

046 КОЦЕЉЕВА             12.365.481 12.365.481 8.655.837 0 3.709.644 0

048 КОСЈЕРИЦ              11.885.311 11.857.311 8.300.118 0 3.557.193 28.000

049 КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД     50.011.371 49.976.871 34.983.810 14.993.061 0 34.500

050 КРАЉЕВО              149.932.428 149.831.928 104.882.350 44.949.578 0 100.500

051 КРУПАЊ               7.714.750 7.709.750 5.396.825 0 2.312.925 5.000

052 КРУШЕВАЦ              102.855.880 102.534.880 71.774.416 30.760.464 0 321.000

053 КУЧЕВО                19.411.265 19.398.265 13.578.786 0 5.819.479 13.000

054 КУРШУМЛИЈА            26.863.560 26.863.560 18.804.492 0 8.059.068 0

       П Р Е Г Л Е Д

наплаћених и распоређених прихода од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе

предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима

за период од 01.01.-31.12.2019.

Београд, 24.01.2020.

Република Србија

   МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Управа за трезор

Сектор за јавна плаћања и 

фискалну статистику



055 ЛАЈКОВАЦ              31.139.858 31.135.358 21.794.751 0 9.340.607 4.500

056 ЛАЗАРЕВАЦ             28.091.372 28.031.885 19.622.320 8.409.565 0 59.487

057 ЛЕБАНЕ                11.384.268 11.379.268 7.965.488 0 3.413.780 5.000

058 ЛЕСКОВАЦ              93.449.275 93.422.775 65.395.943 28.026.832 0 26.500

059 ЛОЗНИЦА               91.048.957 90.990.457 63.693.320 27.297.137 0 58.500

060 ЛУЧАНИ                22.080.869 22.012.101 15.408.471 0 6.603.630 68.768

061 ЉИГ                  30.938.674 30.838.610 21.587.027 0 9.251.583 100.064

062 ЉУБОВИЈА             13.563.400 13.563.400 9.494.380 0 4.069.020 0

063 МАЈДАНПЕК             12.194.050 12.164.050 8.514.835 0 3.649.215 30.000

065 МАЛИ ЗВОРНИК          10.320.650 10.315.650 7.220.955 0 3.094.695 5.000

066 МАЛО ЦРНИЋЕ           14.955.067 14.955.067 10.468.547 0 4.486.520 0

067 МЕДВЕЂА              6.207.629 6.205.629 4.343.940 0 1.861.689 2.000

068 МЕРОШИНА              16.548.950 16.548.950 11.584.265 0 4.964.685 0

069 МИОНИЦА               22.012.855 21.986.355 15.390.449 0 6.595.906 26.500

070 МЛАДЕНОВАЦ            19.950.443 19.940.443 13.958.310 5.982.133 0 10.000

072 НЕГОТИН               28.614.728 28.614.728 20.030.310 0 8.584.418 0

074 НОВА ВАРОШ            38.878.542 38.814.647 27.170.253 0 11.644.394 63.895

075 НОВИ ПАЗАР            96.295.903 95.928.503 67.149.952 28.778.551 0 367.400

076 ОСЕЧИНА               17.893.953 17.872.953 12.511.067 0 5.361.886 21.000

077 ПАРАЋИН               41.387.643 41.058.643 28.741.050 0 12.317.593 329.000

078 ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ     29.402.813 29.393.813 20.575.669 0 8.818.144 9.000

079 ПИРОТ                 47.782.641 47.662.641 33.363.849 14.298.792 0 120.000

080 ПОЖАРЕВАЦ             101.551.132 101.431.132 71.001.793 30.429.339 0 120.000

081 ПОЖЕГА 38.988.628 38.928.958 27.250.271 0 11.678.687 59.670

082 ПРЕШЕВО               40.104.120 40.023.120 28.016.184 0 12.006.936 81.000

083 ПРИБОЈ НА ЛИМУ        12.968.966 12.945.312 9.061.719 0 3.883.593 23.654

084 ПРИЈЕПОЉЕ            51.400.747 51.356.747 35.949.723 0 15.407.024 44.000

085 ПРОКУПЉЕ             47.814.352 47.782.617 33.447.832 14.334.785 0 31.735

086 РАЧА КРАГУЈЕВАЧКА     11.532.218 11.528.218 8.069.753 0 3.458.465 4.000

087 РАШКА                 41.314.360 41.293.110 28.905.177 0 12.387.933 21.250

088 РАЖАЊ                3.439.000 3.437.500 2.406.250 0 1.031.250 1.500

089 РЕКОВАЦ               4.634.500 4.634.500 3.244.150 0 1.390.350 0

091 СЈЕНИЦА               16.690.715 16.596.734 11.617.714 0 4.979.020 93.981

092 СМЕДЕРЕВО             125.690.976 125.514.688 87.860.282 37.654.406 0 176.288

093 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА   36.292.387 36.261.887 25.383.321 0 10.878.566 30.500

094 СОКОБАЊА             10.573.650 10.557.650 7.390.355 0 3.167.295 16.000

095 СУРДУЛИЦА             9.818.246 9.813.246 6.869.272 0 2.943.974 5.000

096 ЈАГОДИНА              86.206.291 86.115.291 60.280.704 25.834.587 0 91.000

097 СВИЛАЈНАЦ             26.495.753 26.440.753 18.508.527 0 7.932.226 55.000

098 СВРЉИГ               7.878.500 7.873.500 5.511.450 0 2.362.050 5.000

099 ШАБАЦ                 138.572.744 138.370.460 96.859.322 41.511.138 0 202.284

100 УЖИЦЕ                 95.260.670 94.878.633 66.415.043 28.463.590 0 382.037

101 ТОПОЛА                31.583.193 31.535.051 22.074.536 0 9.460.515 48.142

102 ТРГОВИШТЕ             2.755.800 2.755.800 1.929.060 0 826.740 0

103 ТРСТЕНИК              37.232.944 37.196.444 26.037.511 0 11.158.933 36.500

104 ТУТИН                 18.671.091 18.656.091 13.059.264 0 5.596.827 15.000

105 УБ                    47.731.718 47.709.518 33.396.663 0 14.312.855 22.200

107 ВАЉЕВО               142.308.525 142.241.525 99.569.068 42.672.457 0 67.000

108 ВАРВАРИН              10.076.200 10.076.200 7.053.340 0 3.022.860 0

109 ВЕЛИКА ПЛАНА          45.209.840 45.180.840 31.626.588 0 13.554.252 29.000

110 ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ       18.732.525 18.732.525 13.112.768 0 5.619.757 0

111 ВЛАДИЧИН ХАН          23.335.087 23.334.187 16.333.931 0 7.000.256 900

112 ВЛАДИМИРЦИ            14.735.828 14.727.528 10.309.270 0 4.418.258 8.300

113 ВЛАСОТИНЦЕ            23.071.509 23.052.509 16.136.757 0 6.915.752 19.000

114 ВРАЊЕ                69.126.260 69.076.360 48.353.452 20.722.908 0 49.900

115 ВРЊАЧКА БАЊА        26.639.518 26.599.118 18.619.383 0 7.979.735 40.400

116 ЗАЈЕЧАР               31.552.140 31.483.140 22.038.198 9.444.942 0 69.000

117 ЗАБАРИ                9.986.898 9.910.898 6.937.629 0 2.973.269 76.000

118 ЗАГУБИЦА              7.452.701 7.452.701 5.216.891 0 2.235.810 0

119 ЖИТОРАЂА             11.620.291 11.600.535 8.120.375 0 3.480.160 19.756

120 РАКОВИЦА              60.000 0 0 0 0 60.000

121 ЛАПОВО                9.441.500 9.433.250 6.603.275 0 2.829.975 8.250

122 НИШКА БАЊА           2.122.533 2.122.533 1.485.773 636.760 0 0

123 КРАГУЈЕВАЦ-СТРАГАРИ 0 0 0 0 0 0

124 СУРЧИН                1.462 1.462 1.024 438 0 0

125 НИШ-ПАНТЕЛЕЈ          6.718.790 6.718.790 4.703.153 2.015.637 0 0

126 НИШ-ЦРВЕНИ КРСТ       20.604.718 20.480.718 14.336.503 6.144.215 0 124.000

127 НИШ-ПАЛИЛУЛА          10.816.063 10.797.158 7.558.011 3.239.147 0 18.905

128 НИШ-МЕДИАНА           50.165.281 50.004.058 35.002.841 15.001.217 0 161.223

129 КОСТОЛАЦ 4.500 4.500 3.150 1.350 0 0

130 ВРАЊСКА БАЊА 256.500 256.500 179.550 76.950 0 0

201 АДА                   16.082.861 16.065.861 11.246.103 0 4.819.758 17.000

202 АЛИБУНАР              19.606.740 19.606.740 13.724.718 0 5.882.022 0



203 АПАТИН                18.145.350 18.142.850 12.699.995 0 5.442.855 2.500

204 БАЧ                   7.797.000 7.797.000 5.457.900 0 2.339.100 0

205 БАЧКА ПАЛАНКА         28.976.495 28.914.995 20.240.497 0 8.674.498 61.500

206 БАЧКА ТОПОЛА          33.983.565 33.970.538 23.779.377 0 10.191.161 13.027

207 БАЧКИ ПЕТРОВАЦ        18.482.337 18.457.337 12.920.136 0 5.537.201 25.000

208 БЕЧЕЈ                 24.199.799 24.127.865 16.889.506 0 7.238.359 71.934

209 БЕЛА ЦРКВА            10.530.590 10.530.590 7.371.413 0 3.159.177 0

210 БЕОЧИН                15.669.390 15.653.390 10.957.373 0 4.696.017 16.000

211 ЧОКА                  9.689.098 9.684.098 6.778.869 0 2.905.229 5.000

212 ИНЂИЈА               47.393.610 47.332.610 33.132.827 0 14.199.783 61.000

213 ИРИГ                  10.551.132 10.511.132 7.357.793 0 3.153.339 40.000

214 КАЊИЖА               12.367.903 12.367.903 8.657.532 0 3.710.371 0

215 КИКИНДА               35.011.830 34.942.195 24.459.537 10.482.658 0 69.635

216 КОВАЧИЦА              19.230.360 19.225.360 13.457.752 0 5.767.608 5.000

217 КОВИН                 27.361.864 27.337.864 19.136.505 0 8.201.359 24.000

218 КУЛА                  34.210.449 34.200.449 23.940.315 0 10.260.134 10.000

219 МАЛИ ИЂОШ            11.272.000 11.251.500 7.876.050 0 3.375.450 20.500

220 НОВА ЦРЊА             11.466.484 11.440.484 8.008.339 0 3.432.145 26.000

221 НОВИ БЕЧЕЈ            14.272.654 14.272.654 9.990.858 0 4.281.796 0

222 НОВИ КНЕЖЕВАЦ         10.974.360 10.969.360 7.678.552 0 3.290.808 5.000

223 НОВИ САД - ГРАД       116.992.298 116.545.324 81.581.727 34.963.597 0 446.974

224 ОЏАЦИ                23.579.616 23.553.116 16.487.181 0 7.065.935 26.500

225 ОПОВО                 10.115.543 10.110.543 7.077.380 0 3.033.163 5.000

226 ПАНЧЕВО               131.713.557 131.388.057 91.971.640 39.416.417 0 325.500

227 ПЕЋИНЦИ               34.729.396 34.539.396 24.177.577 0 10.361.819 190.000

228 ПЛАНДИШТЕ             7.990.788 7.985.788 5.590.052 0 2.395.736 5.000

229 РУМА                  60.679.387 60.628.887 42.440.221 0 18.188.666 50.500

230 СЕЧАЊ                8.429.582 8.416.582 5.891.608 0 2.524.974 13.000

231 СЕНТА                 13.211.285 13.206.285 9.244.400 0 3.961.885 5.000

232 СОМБОР                76.267.190 76.176.190 53.323.333 22.852.857 0 91.000

233 СРБОБРАН              10.878.755 10.788.755 7.552.129 0 3.236.626 90.000

234 СРЕМСКА МИТРОВИЦА     89.722.731 89.488.731 62.642.112 26.846.619 0 234.000

235 СТАРА ПАЗОВА          60.429.047 60.342.547 42.239.783 0 18.102.764 86.500

236 СУБОТИЦА              183.917.543 183.555.705 128.488.994 55.066.711 0 361.838

237 ШИД                   38.379.424 38.297.224 26.808.057 0 11.489.167 82.200

238 ТЕМЕРИН               13.785.611 13.785.611 9.649.928 0 4.135.683 0

239 ТИТЕЛ                 12.095.800 12.078.300 8.454.810 0 3.623.490 17.500

240 ВРБАС                 30.127.027 30.004.027 21.002.819 0 9.001.208 123.000

241 ВРШАЦ                43.170.549 43.159.049 30.211.335 12.947.714 0 11.500

242 ЗРЕЊАНИН             111.771.518 111.716.518 78.201.563 33.514.955 0 55.000

243 ЖАБАЉ                19.079.234 19.079.234 13.355.464 0 5.723.770 0

244 ЖИТИШТЕ               10.502.001 10.494.501 7.346.151 0 3.148.350 7.500

247 ПЕТРОВАРАДИН 3.670 3.670 2.569 1.101 0 0

250 СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ      6.266.870 6.259.370 4.381.559 0 1.877.811 7.500

301 ДЕЧАНИ 9.500 9.500 9.500 0 0 0

303 ЂАКОВИЦА 0 0 0 0 0 0

305 ГЊИЛАНЕ              0 0 0 0 0 0

308 КЛИНА 0 0 0 0 0 0

309 КОСОВСКА КАМЕНИЦА 0 0 0 0 0 0

310 КОСОВСКА МИТРОВИЦА    0 0 0 0 0 0

312 ЛИПЉАН 0 -6.000 -6.000 0 0 6.000

313 ОРАХОВАЦ 10.000 -3.000 -3.000 0 0 13.000

315 ПОДУЈЕВО 10.000 10.000 10.000 0 0 0

316 ПРИШТИНА 0 0 0 0 0 0

317 ПРИЗРЕН 0 0 0 0 0 0

318 СРБИЦА 0 0 0 0 0 0

319 СУВА РЕКА 5.000 0 0 0 0 5.000

320 УРОШЕВАЦ 4.000 4.000 4.000 0 0 0

321 ВИТИНА 10.000 0 0 0 0 10.000

327 ОБИЛИЋ 0 0 0 0 0 0

330 ЗВЕЧАН                0 0 0 0 0 0

331 ГОРА 10.000 7.500 7.500 0 0 2.500

501 ТРЕЗОР ГРАДА БЕОГРАДА 1.345.519.973 1.344.661.451 941.263.016 403.398.435 0 858.522

511 ТРЕЗОР ГРАДА НОВИ САД 225.525.197 225.249.688 157.674.782 67.574.906 0 275.509

521 ТРЕЗОР ГРАДА НИША     232.289.043 231.815.543 162.270.880 69.544.663 0 473.500

531 ТРЕЗОР ГРАДA КРАГУЈЕВЦА 82.942.365 82.859.365 58.001.556 24.857.809 0 83.000

541 ТРЕЗОР ГРАДА ПРИШТИНЕ 10.500 4.000 4.000 0 0 6.500

6.844.222.311 6.834.224.501 4.783.964.981 1.339.220.875 711.038.645 9.997.810

Извор: МФ Управа за трезор

УКУПНО:



ПРИЛОГ 4. 

Неке од активности које спроводи Агенција ка одређеним категоријама учесника у саобраћају 

 

 

АКТИВНОСТИ СА ДЕЦОМ: 

- Такмичење деце „Пажљивкова смотра“ 

- Саобраћајно-образовни час „Пажљивкова правила у саобраћају“ 

- Бојанка за децу Пажљивко 

- Цртани филмови за децу 

- Књига „Пажљивкова правила у саобраћају“ 

- Распоред часова Пажљивко 

- Игрица „Пажљивко“ 

- Дечије песме о безбедности у саобраћају 

- Постери за основне школе, предшколске установе и домове здравља 

- Радни листови „Пажљивко за децу“ за васпитаче и учитељице 

- База података о знању деце „Пажљивков дневник“ 

- Едукација деце бициклиста 

- Апликација за вежбање деце и припрема за смотре 

- Едукација деце кроз представу 

- Едукација деце са познатим личностима 

- Едукација о употреби дечијих заштитних система у возилу (ауто седишта) 

- Семинари за учитеље и васпитаче 

АКТИВНОСТИ СА МЛАДИМА: 

- Кампање за младе ’’Ум на друм’’ и ’’На матуру без аутомобила’’ 

- Вршњачка едукација 

- Пројекат који се спроводи са жртвама СН 

- Набавка промотивних материјала за младе (мајице, термоси, шоље, беџеви, врећице,  и други материјали) 



 

 

АКТИВНОСТИ СА ВОЗАЧИМА ПУТНИЧКИХ АУТОМОБИЛА 

- Кампања за брзину, зимски услови вожње, дистракцију током вожње и летње месеце 

- Организација и обележавање глобалних манифестација на подизању нивоа свести о безбедном учествовању у саобраћају 

- Организација светског дана сећања на жртве саобраћајних незгода 

- Промотивни материјали за зимске услове вожње (гребач за снег са рукавицом, рефлектујућа јакна, промотивни привезак 

кампање, термос за зимске услове, брендиране шоље кампање) 

- Промотивни материјали у оквиру кампање за брзину (ГПС брзинометар, привезак за кључ са поруком кампање, мајице са 

рефлектујућим елементима и други материјали) 

- Промотивни материјали у оквиру кампање за дистракцију (блутут слушалице, држаче за мобилне телефоне, привеске са поруком 

кампање, мајице са поруком кампање, качкете, јелкице и друге промотивне материјале са поруком кампање) 

- Промотивни материјали у оквиру кампање за летње месеце (лепезе са поруком возачима, рефлектујући прслуци, мајице са 

поруком кампање, маске за одмор, качкети, јелкице са поруком кампање, омот за пасош и други материјали) 

 

АКТИВНОСТИ СА ВОЗАЧИМА ТРАКТОРА 

- Кампања и трибине за трактористе 

- Промотивне материјале за трактористе (Ротациона светла за трактористе, рефлектујућа табла за обележавање спорих возила, 

привезак са поруком кампање, светлоодбојни прслук и други материјали) 

АКТИВНОСТИ СА ВОЗАЧИМА КОМЕРЦИЈАЛНИХ ВОЗИЛА 

- Кампања ка возачима комерцијалних возила (аутобуса и камиона) 

- Промотивни материјали за возаче комерцијалних возила (жути блинкери за теретна возила, рефлектујући прслуци, мајице са 

кампањом, привесци са поруком кампање, сет алата у облику точка, омот за пасош и други материјали) 

АКТИВНОСТИ СА ВОЗАЧИМА МОПЕДА И МОТОЦИКЛА 

- Тренинг безбедне вожње за возаче мотоцикла и мопеда 

- Трибине за младе возаче мопеда и мотоцикла 

- Промотивне материјале за мотоциклисте (рефлектујући прслук, кациге, рукавице, мајице са поруком кампање и други материјали) 



 

АКТИВНОСТИ СА БИЦИКЛИСТИМА 

- Трибине за бициклисте. 

- Организације и обележавање глобалних акција намењени бициклистима нпр. Дан без аутомобила, Недеља мобилности 

- Промотивни материјали за бициклисте (светло за бицикл, савитљива флуоресцентна наруквица, звонце, рефлектујући прслук за 

бициклисту, кациге за бициклисте, ретровизоре за бициклисте, мајице за бициклисте и други материјали) 

АКТИВНОСТИ СА ОСОБАМА 65+ 

- Кампање и трибине за лица изнад 65 година старости 

- Промотивни материјали за 65+ (торбе флуоресцентне, кишобрани, батеријске лампе, рефлектујући прслук и друге елементе) 


