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Припрема стратешких докумената
безбедности саобраћаја на нивоу
Београда и београдских општина

др Дејан Јованов
E-mail: dejan.jovanov@tsm.org.rs

Обреновац, новембар, 2009.
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2. ЗАКОНСКЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕШККИХ
ДОКУМЕНАТА У БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

(коментари појединих чланова ЗОБС) 1/3

ЗОБС-а (поглавље бр. 3., чланови 11-13.) :

Члан 11.
„Влада доноси Националну стратегију безбедности 

саобраћаја на путевима (у даљем тексту: Национална 
стратегија). Национална стратегија садржи 

најзначајнија обележја постојећег стања безбедности 
саобраћаја, дугорочне и краткорочне циљеве, 
смернице, кључне области рада и рокове за доношење 

одговарајућег Националног плана. Националну 
стратегију предлаже Тело за координацију за период од 

најмање пет година …“.
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2. ЗАКОНСКЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕШККИХ
ДОКУМЕНАТА У БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

(коментари појединих чланова ЗОБС) 2/3

Члан 12.
„На основу Националне стратегије, на предлог Тела за 

координацију, Влада доноси Национални план 
безбедности саобраћаја на путевима (у даљем тексту: 

Национални план), за период од најмање једне године. 
Национални план садржи нарочито: задатке, мере по 
приоритетима, одговорне субјекте, рокове и 

финансијска средства у кључним областима рада“.
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2. ЗАКОНСКЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕШККИХ
ДОКУМЕНАТА У БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

(коментари појединих чланова ЗОБС) 3/3

Члан 13.

„Скупштине јединица територијалне 
аутономије, односно јединица локалне 

самоуправе, доносе стратегију и годишњи план 
безбедности саобраћаја на путевима на свом 

подручју у склад у са Националном стратегијом 
и Националним планом“.
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3. ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА БЕОГРАДА 1/6

3.1.  Визија

Достићи ниво сигурности безбедности саобраћаја и 
успоставити позитивне трендове у континуираном 

опадању броја настрадалих и повређених као што је 
случај у градовима ЕУ са постигнутим најбољим 
резултатима у безбедности саобраћаја. 

Што би значило да безбедност саобраћаја Београда 

мора бити на сличном нивоу као и безбедност сличних 
градова у развијеним земљама ЕУ.
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3. ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА БЕОГРАДА 2/6

3.2.  Мисија

•Остварити услове за одрживи развој транспорта и 

саобраћаја, и друштва у ком ће  сви грађани, а посебно 

рањиви учесници у саобраћају бити безбедни

• Успостави ефикасан превентивни заштитни систем 
безбедности саобраћаја који ће  укључивати широк 

спектар субјеката, као што су: Скупштина, Влада, 

Министарства, различите  институције , организације , 

универзитети, невладине  организације, ауто клубови, … у 

коме  ће  сви препознати сопствене  користи али и

одговорности

•Прошири систем одговорности за саобраћајне  незгоде  

са само директно укључених учесника у њима, на све  
субјекте  који би могли допринети смањењу ризика
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3.3.  Циљеви

Циљ СБСБ је дефинисан са 50% смањења 

настрадалих у саобраћајним незгодама у 
десетогодишњем периоду.

Да би се испунио овај циљ, користиће се интегрирани 

приступ заснован на четири елемента (“4Е”):

•Образовање (Education),

•Инжењерске мере (Engineering),
•Прва помоћ (Emergeny) и

•Спровођење-Присила (Enforcement)
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3. ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА БЕОГРАДА 4/6

3.3.  Циљеви

3.3.1.  Краткорочни циљеви

• Успоставити координационо и/или водеће/главно тело за 

безбедност саобраћаја (Агенцију за безбедност 

саобраћаја) на националном нивоуи сличан систем 

институција на локалном нивоу, као што су: Тела за 

безбедност саобраћаја која ће омогућити и пратити 

реализацију националне  и локалне  стратегије  безбедности 
саобраћаја

• Успоставити процес трансфера знања и искустава из 

развијених земаља или градова из ЕУ и увести систем 

обучавања професионалаца у области безбедности 

саобраћаја
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3. ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА БЕОГРАДА 5/6

3.3.1.  Краткорочни циљеви (наставак)

• Успоставити најбољу праксу у општинама

(имплементација савремених алата безбедности 

саобраћаја као што су: анализа црних тачка, ревизија и 

провера безбедности саобраћаја, дубинске  анализе 

саобраћајних незгода са погинулим лицима, унапређење 

базе  података о незгодама, казнене  политике , спровођење 

кампања, итд.)

• Смањити број настрадалих лица за 30% у наредних пет год.

• Смањити број озбиљно повређених за 20% у наредних пет 
година
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3.3.  Циљеви

3.3.2.  Дугорочни циљеви

• Ускладити ниво безбедности саобраћаја инфраструктуре  у 
Београду са просечним нивоом сличне  инфраструктуре  у 

другим развијеним градовима ЕУ

• Успоставити снажан и широко распрострањен систем 

заштите  у безбедности саобраћаја, који ће  подржати 

политичари, стручњаци и јавност, предвођени 
професионалцима за безбедност саобраћаја  

• Смањити број настрадалих и повређених чак и ако се  

повећа дужина улица и путева, као и степен моторизације ,

• Смањити број настрадалих за 50% у наредних десет год.

• Смањити број озбиљно повређених за 30% у наредних 

десет година.13

4. ОСНОВНИ ПРАВЦИ ДЕЛОВАЊА У ПЛАНОВИМА 
(ПРОГРАМИМА) БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У 

ЛОКАЛНИМ ЗАЈЕДНИЦА 1/5

4.1.  Образовање

Један од најчешћих праваца за унапређење нивоа 
безбедности саобраћаја је везан за систем саобраћајног 
образовања. Најчешће коришћенe мере су:

Мера 4.1.1. Програми за унапређење саобраћајног 
образовања,

Мера 4.1.2. Специјални програми за младе возаче и 
почетнике,

Мера 4.1.3. Кампање за информисање јавности, и др.
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4. ОСНОВНИ ПРАВЦИ ДЕЛОВАЊА У ПЛАНОВИМА 
(ПРОГРАМИМА) БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У 

ЛОКАЛНИМ ЗАЈЕДНИЦА 2/5

4.2.  Инжењерске мере

Најчешће мере за унапређење безбедности пута су:

Мера 4.2.1. Имплементација савремених алата за 
унапређење безбедности улица и путева 

Мера 4.2.2. Унапређење стандарда и смерница за 

планирање, пројектовање, изградњу и 
одржавање улица и путева 

Мере 4.2.3. Практичне мере у циљу унапређења нивоа 
безбедности рањивих учесника у саобр. 

Мера 4.2.4. Практичне мере за унапређење нивоа 

безбедности саобраћаја на раскрсницама и 
др.
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4. ОСНОВНИ ПРАВЦИ ДЕЛОВАЊА У ПЛАНОВИМА 
(ПРОГРАМИМА) БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У 

ЛОКАЛНИМ ЗАЈЕДНИЦА 3/5

4.3.  Прва помоћ

Најчешће коришћенe мере за унапређење пружања 
прве помоћи и рада хитне службе су:

Мера 4.3.1. Специјални акциони план за унапређење 
система прве помоћи

Мера 4.3.2. Информативна кампања о понашању 

учесника у саобраћају у случају 
саобраћајне незгоде

Мера 4.3.3. Мере за осигурање лица места саобраћајне
незгоде,

Мера 4.3.4. Примена СОС – телефона за прву помоћ и 

др.
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4. ОСНОВНИ ПРАВЦИ ДЕЛОВАЊА У ПЛАНОВИМА 
(ПРОГРАМИМА) БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У 

ЛОКАЛНИМ ЗАЈЕДНИЦА 4/5

4.4.  Спровођење (присила)

Најчешће превентивне и репресивне мере за 

унапређење спровођења – присилу су:

Мера 4.4.1. Мере за смањење пребрзе вожње
Мера 4.4.2. Мере за смањење броја учесника у

саобраћају под утицајем алкохола
Мера 4.4.3. Превентивне и репресивне мере за 

стимулисање повећања процента возача и 
путника у возилима који користе 
сигурносне појасеве, кациге и дечија 

седишта

Мера 4.4.4. Успостављање функционалног и ефикасног 

система казнених бодова17

4. ОСНОВНИ ПРАВЦИ ДЕЛОВАЊА У ПЛАНОВИМА 
(ПРОГРАМИМА) БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У 

ЛОКАЛНИМ ЗАЈЕДНИЦА 5/5

4.5. Додатне (заједничке) мере

Ове мере обухватају онај део активности, који не 
припада ни једној од претходних категорија, а имају за 
циљ унапређење укупног нивоа безбедности 

саобраћаја. 

Мера 4.5.1. Јачање институција за управљање 
безбедношћу саобраћаја у Београду

Мера 4.5.2. Унапређење система евиденција и 
издавања возачких дозвола (са применом
казнених поена)

Мера 4.5.3. Побољшање испитивања исправности
моторних возила
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5. ОДГОВОРНОСТ И ПРАЋЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ 
САОБРАЋАЈА У БЕОГРАДУ

Праћење безбедности саобраћаја је дефинисано 
ЗОБС, и то конкретно чланом 14

Члан 14.

„Влада подноси Народној скупштини извештај о стању 
безбедности саобраћаја на путевима, најмање двапут 
годишње. Надлежни 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“.
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6.  ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Стратегија безбедности саобраћаја Београда (СБСБ) са 
Плановима безбедности саобраћаја (ПБС) чини 

основни систематски алат/средство за смањење 
укупног броја саобраћајних незгода и у њима 

настрадалих лица. БСБ се мора усвојити и 
инкорпорирати у свим локалним заједницама 
(општинама) кроз адекватне ПБС. 

Имплементација СБСБ и пратећих ПБС по општинама 
ће допринети повећању нивоа безбедности саобраћаја 

у Београду и допринети бржој интеграцији вредности 
Републике Србије у опште прихваћене вредности 

развијених земаља Европске Уније. 
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ХВАЛА НА ПАЖЊИ !
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