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1. УВОД
Годишње у свету у саобраћајним незгодама погине око 1,3 милиона људи, а око 50
милиона буде повређено. Више од половине погинулих у саобраћајним незгодама су
рањиви учесници у саобраћају (бициклисти, мотоциклисти и пешаци). Смртност у
саобраћајним незгодама је водећи узрок смртности за младе узраста 5 до 29 година.
Трошкови саобраћајних незгода најчешће достижу вредност од 3% БДП1. С обзиром на
огромне размере људских и економских губитака у саобраћајним незгодама, у
последњих 15 година Уједињене нације и Европска унија предузимају низ стратешких
активности ради смањења броја саобраћајних незгода. Од 2009. године и наша земља
прихвата активности стратешког управљања безбедношћу саобраћаја.
Управљање безбедношћу саобраћаја је процес којим се постојеће стање безбедности
саобраћаја приближава циљном стању. Управљање безбедношћу саобраћаја обухвата
непрекидно праћење постојећег стања, стручно и реално дефинисање циљног (жељеног)
стања, пројектовање и примену разноврсних управљачких мера у циљу приближавања
постојећег стања жељеном стању безбедности саобраћаја2.
У саобраћајним незгодама у Сокобањи годишње настрада око 18 особа. Просечно, мање
од једне особе годишње погине, око 4 задобије тешке телесне повреде и око 14 лаке
телесне повреде. Стратегија и Акциони план безбедности саобраћаја на путевима
Општине Сокобања за период од 2022. до 2026. године треба да омогући примену
стратешког управљања безбедношћу саобраћаја, са циљем смањења последица
саобраћајних незгода у Сокобањи, у складу са националним циљевима.
Обезбеђивање примене стратешког управљања безбедношћу саобраћаја омогућава
непрекидну заштиту једне од основних људских вредности - права на живот!
Стратегија и Акциони план безбедности саобраћаја на путевима Општине Сокобања за
период од 2022. до 2026. године садржи анализу стања безбедности саобраћаја у
постојећем стању, приказ стања безбедности саобраћаја којем се тежи и смернице којима
ће се најефективније доћи до циљаног стања.
Општина Сокобања је, уважавајући потребу да примени стратешко управљање
безбедношћу саобраћаја као и да испуни законску обавезу, наручила израду студије чији
је циљ припрема Стратегије и Акционог плана безбедности саобраћаја на путевима
Општине Сокобања за период од 2022. до 2026. године, који (у складу са законом) треба
да буду усклађени са националном Стратегијом безбедности саобраћаја Републике
Србије, Полазним основама за доношење националне Стратегије и актуелним Акционим
планом за спровођење Стратегије безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије.

Road traffic injuries. Key facts. (21.06.2021.). https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries (приступљено
13.03.2022.)
Липовац, К., Јовановић, Д., и Нешић, М. (2020). Основе безбедности саобраћаја. Криминалистичко-полицијски универзитет,
Саобраћајну факултет у Београду и Факултет техничких наука у Новом Саду.
1
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2. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ И
АКЦИОНОГ ПЛАНА
2.1. Документи о безбедности саобраћаја у свету
Правни основ за доношење Стратегије безбедности саобраћаја на путевима Општине
Сокобања за период од 2022. до 2026. године налази се у бројним међународним
документима, националним документима, прописима, стратегијама и планским
документима. Од међународних докумената посебно су значајни:
•

Резолуције Уједињених нација о глобалној безбедности саобраћаја3,

•

Глобални план безбедности саобраћаја 2011-2020.4;

•

Глобални план безбедности саобраћаја 2021-2030.4;

•

Међународна стратегија безбедности саобраћаја5;

•

Московска декларација о безбедности саобраћаја6;

•

Бразилска декларација о безбедности саобраћаја7;

•

Стокхолмска декларација о безбедности саобраћаја8;

•

Директивe ЕУ које се односе на безбедност инфраструктуре9;

•

Политика безбедности саобраћаја у ЕУ (EU Road Safety Policy)10;

•

други стратешки документи и планови ЕУ у области безбедности саобраћаја;

•

итд.

2.2. Стратешко планирање и усмеравање безбедности саобраћаја на нивоу Европске
Уније (ЕУ)
У последње 2 деценије Европска унија је постигла огроман напредак у побољшању
безбедности саобраћаја на путевима. У периоду од 2001. до 2010. године број погинулих
на европским путевима је смањен за 43%, а од 2010. до 2018. за још 21%. Овај напредак
је остварен захваљујући примени различитих мера и снажном посвећеношћу на нивоу
ЕУ, националном, регионалном и локалном нивоу11.

3

Resolutions on improving global road safety, adopted by the General Assembly: 57/309 of 22 May 2003, 58/9 of 5 November 2003, 58/289
of 14 April 2004, 60/5 of 26 October 2005, 62/244 of 31 March 2008, 64/255 of 2 March 2010 and 66/260 of 19 April 2012, 68/368 of
December 2013, 68/269 of April 2014, 70/1 of 29 April 2014, 74/299 of September 2020.
4
Global Plan for the Decade of Action for Road Safety 2011-2020, WHO and UN Road Safety Collaboration.
5
International Road Safety Strategy, PRI, 2000.
6
Moscow Declaration, First Global Ministerial Conference on Road Safety: Time for Action, Moscow, 19-20 November 2009.
7
Brasilia Declaration, Second Global High-level Conference on Road Safety: Time for Results, Brasilia, 18-19 November 2015.
8
Stockholm Declaration, Third Global Ministerial Conference on Road Safety: Achieving Global Goals 2030, Stockholm, 19–20 February
2020.
9
Directive (ЕУ) 2008/96/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on road infrastructure safety
management; Directive (EU) 2019/1936 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2019 amending Directive 2008/96/EC
on road infrastructure safety management.
10
https://ec.europa.eu/transport/road_safety/eu-road-safety-policy/what-we-do/key-policy-documents_en (pristupljeno 01.02.2022.)
11
European Commission (2019), EU ROAD SAFETY POLICY FRAMEWORK 2021 – 2030. Next steps towards ‘Vision Zero’.
Directorate-General Mobility and Transport, Unit C2 – Road Safety. ISBN 978-92-76-13219-6. doi:10.2832/391271.
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„Оријентације политике о безбедности на путевима 2011-2020“12 формирале су оквир
деловања на нивоу ЕУ у безбедности саобраћаја на путевима за претходну декаду,
имајући у виду да је надлежност за политику безбедности на путевима подељена између
ЕУ и држава чланица. Оријентације политике поставиле су стратешки циљ смањења
броја погинулих у саобраћају на путевима за 50% између 2010. и 2020. и предложиле
активности у седам фокусних области: образовање и обука возача, спровођење правила
саобраћаја, безбеднија путна инфраструктура, безбеднија возила, савремене технологије,
спречавање повреда и реаговање у ванредним ситуацијама, рањиви учесници у
саобраћају.
За декаду у којој се налазимо политика Европске уније у области безбедности саобраћаја
објављена је у документу: Политички оквир у безбедности саобраћаја у ЕУ за 2021–
2030.: Следећи корак ка „Визији Нула“13. ЕУ наставља ка крајњем циљу „Визији Нула“
– нула смртних случајева и тешких телесних повреда на европским путевима до 2050.
Подстакнута Декларацијом министара саобраћаја ЕУ, из Валете, марта 201714, Европска
комисија је саставила амбициозан Политички оквир безбедности саобраћаја на путевима:
2021-2030. Њиме се постављају нови средњи циљеви, којима треба да се преполови број
погинулих и, по први пут, број тешких телесних повреда на европским путевима до 2030.
Оквир пружа свеобухватан скуп мера за приоритетне области као што је побољшање
прекограничне сарадње у области принуде саобраћајних прописа, модернизације
возачких дозвола и припрема безбедног преласка на више нивое аутоматизације и
повезује их са финансијским решењима. Такође, укључује праћење на основу кључних
индикатора учинка ради процене напретка11.
2.3. Резиме међународних искустава у погледу доношења стратешких докумената
Препознавши раст проблема безбедности саобраћаја на глобалном нивоу, где је 2011.
године број погинулих у саобраћајним незгодама достизао 1,3 милиона људи, број
повређених између 20 и 50 милиона људи, где 90% људи гине у неразвијеним и средње
развијеним земљама са мање од половине возила у свету, да је за особе старости између
5–44 година смртност у саобраћају на трећем месту, са тенденцијом да достигне прво
место и прихватајући став да се безбедношћу саобраћаја може управљати, Генерална
скупштина УН је усвојила резолуцију „Унапређење безбедности саобраћаја на
путевима“15 (А/РЕС/64/255), из 2010. године, којом је период од 2011. до 2020. године
проглашен Деценијом акције у безбедности саобраћаја. Циљем јој је да се стабилизује
постојеће стање, а затим преполови прогнозирани број погинулих у саобраћајним
незгодама. Светска здравствена организација је припремила Глобални план Деценије
акције за безбедност саобраћаја, којим су предвиђене активности према нивоу
организовања и предмету деловања. Најзначајније активности на националном нивоу су
сврстане у пет (5) стубова: Организација и управљање безбедности саобраћаја на
путевима, Безбеднији путеви, Безбеднија возила, Безбеднији учесници у саобраћајуи
Активности након незгода.
Након истека прве деценије акције, Генерална скупштина УН је усвојила резолуцију
„Унапређење безбедности саобраћаја на путевима“16 (А/РЕС/64/255), из 2020. године,
којом је период од 2021. до 2030. године проглашен Другом деценијом акције у
12
European Commission (2010), Communication “Towards a European road safety area: policy orientations on road safety 2011-2020”,
COM(2010) 389 final.
13
European Commission (2019), EU ROAD SAFETY POLICY FRAMEWORK 2021 – 2030. Next steps towards ‘Vision Zero’.
Directorate-General Mobility and Transport, Unit C2 – Road Safety. ISBN 978-92-76-13219-6. doi:10.2832/391271.
14
Valletta Declaration on Road Safety. 29 March 2017. Valletta. Malta.
15
United Nations General Assembly (2010), Improving global road safety. A /RES/64/255.
16
United Nations General Assembly (2020), Improving global road safety. A /RES/74/299.
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безбедности саобраћаја, са циљем да се до 2030. године преполови број погинулих у
саобраћајним незгодама. Светска здравствена организација је припремила Глобални
план друге деценије акција за безбедност саобраћаја17 који као кључну карактеристику
истиче Приступ безбедног система (Safe System Approach).
Приступ безбедног система уважава сложеност друмског транспортног система и
безбедност поставља у срж. Препознаје да људи, возила и путна инфраструктура морају
деловати на начин који обезбеђује висок ниво безбедности. Безбедан систем:
•
•

•

•

•

предвиђа и прилагођава људске грешке;
укључује пројектовање путева и возила тако да ограничавају сударне силе на
нивое који су у границама људске толеранције, да би се спречила смрт или тешке
телесне повреде;
мотивише оне који пројектују и одржавају путеве, производе возила и управљају
програмима безбедности саобраћаја да поделе одговорност за безбедност са
учесницима у саобраћају, тако да се у случају настанка незгоде, могућности
избегавања незгоде или смањења последица траже у целом систему, уместо да се
окривљују само возачи или други учесници у саобраћају;
следи посвећеност проактивном и континуалном унапређењу путева и возила,
тако да цео систем буде безбеднији, а не само локације или ситуације где су се
саобраћајне незгоде догађале и
придржава се основне премисе да транспортни систем треба да произведе нула
смртних случајева или тешких телесних повреда и да безбедност не треба да буде
угрожена због других фактора, као што су трошкови или жеља за краћим
временом путовања.

Глобалним планом друге деценије акција за безбедност саобраћаја предлажу се следеће
проверене интервенције:
1.
2.
3.
4.
5.

Мултимодални транспорт и планирање коришћења земљишта;
Безбедна путна инфраструктура;
Безбедност возила;
Безбедно коришћење путева;
Одзив након саобраћајне незгоде;

2.4. Правни и стратешки оквир безбедности саобраћаја
Од 2009. године, Законом о безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије
уведени су основни принципи стратешког управљања безбедношћу саобраћаја у нашој
земљи. Стратегијом безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије за период од
2015. до 2020. године, са којом Стратегија Сокобање мора да буде усклађена18 јер није
донета стратегија за период који следи (од 2022. године), били су дефинисани
амбициозни циљеви: 1) да у саобраћају нема погинуле деце од 2020. године; 2) да се
преполове: годишњи број погинулих, број тешко повређене деце, број тешко повређених
лица у 2020. години и 3) да се преполове укупни, годишњи друштвено - економски
17

Global Plan for the Decade of Action for Road Safety 2021-2030.
У складу са одредбама Закона о БС на путевима, чл. 13. ("Службени гласник РС", бр. 41 од 2. јуна 2009, 53 од 29. јула 2010, 101
од 30. децембра 2011, 32 од 8. априла 2013 - УС, 55 од 23. маја 2014, 96 од 26. новембра 2015 - др. закон, 9 од 5. фебруара 2016 УС, 24 од 26. марта 2018, 41 од 31. маја 2018, 41 од 31. маја 2018 - др. закон, 87 од 13. новембра 2018, 23 од 29. марта 2019, 128 од
26. октобра 2020 - др. закон).
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трошкови саобраћајних незгода у 2020. години, у односу на 2011. годину. Стратегија
безбедности саобраћаја на путевима Општине Сокобања за период од 2022. до 2026.
године треба да следи ове циљеве и на тај начин допринесе остварењу националних
циљева у безбедности саобраћаја. С друге стране, Стратегија и акциони план усмеравају
активности у безбедности саобраћаја ради ефикасног остварења постављених циљева.
Приликом припреме и доношења Стратегије и акционог плана безбедности саобраћаја
на путевима Општине Сокобања за период од 2022. до 2026. године важно је узети у
обзир релевантне прописе. У наставку је дат преглед тих прописа.
2.4.1 Устав Републике Србије
Устав Републике Србије19 пружа право на живот, физички интегритет и личну
безбедност и посебну заштиту за децу. То обавезује државу да та права штити и кад се
ради о учесницима у саобраћају, а посебно кад се ради о безбедности деце.
2.4.2 Закон о безбедности саобраћаја на путевима
Закон о безбедности саобраћаја на путевима (ЗБС)20 уређује правила саобраћаја, али и
институционални оквир, модел управљања и финансирање система безбедности
саобраћаја. Институционални оквир система препознаје одговорност и обавезе
институција укључених у систем управљања безбедношћу саобраћаја.
Поред тога ЗБС уређује део система који се односи на возаче и возила, права и обавезе
органа надлежних за полицијску контролу и регулисање саобраћаја, као и друге одредбе
од значаја за систем безбедности саобраћаја.
Законом је имплементирано финансирање безбедности саобраћаја, у складу са начелом
да небезбедни финансирају безбедност саобраћаја, чиме је обезбеђено да се целокупан
износ прекршајних казни враћа у систем безбедности саобраћаја, кроз финансирање
различитих субјеката безбедности саобраћаја.
Имплементиран је и систем стратешког управљања безбедношћу саобраћаја базиран на
Стратешким документима (Стратегији и Акционом плану) на свим нивоима управљања
(националном, покрајинском и локалном) (чл. 13 ЗБС).
Члан 13.
Скупштине јединица територијалне аутономије, односно јединица локалне
самоуправе, доносе стратегију и годишњи план безбедности саобраћаја на путевима
на свом подручју у складу са Националном стратегијом и Акционим планом.
Закон о безбедности саобраћаја на путевима20
Посматрано са аспекта правног оквира, Закон о безбедности саобраћаја на путевима је
најважнији пропис, јер дефинише процес и елементе управљања безбедношћу
саобраћаја, а посебно: оснивање и надлежности националног Тела за координацију,
Агенције за безбедност саобраћаја, локалних тела за безбедност саобраћаја, доношење
националне и локалних стратегија и акционих планова безбедности саобраћаја, праћење
безбедности саобраћаја и финансирање безбедности саобраћаја.

„Службени гласник РС“, бр. 98/2006 и 115/2021.
"Службени гласник РС", бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/013 - УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон, 9/2016 - УС, 24/2018, 41/2018,
41/2018 - др. закон, 87/2018, 23/2019, 128/2020 - др. закон
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2.4.3 Закон о путевима
Закон о путевима21 уређује управљање, заштиту и одржавање јавних путева. У првом
реду се истиче обавеза управљача јавног пута да обезбеди несметано и безбедно
одвијање саобраћаја на јавном путу. Одредбе се односе на све јавне путеве, а у неким
деловима само на државне путеве, док је локалним самоуправама остављено да својим
актима уреде пре свега заштиту и одржавање локалних путева и улица.
Посебно су значајне обавезе које се односе на испуњење посебних захтева које јавни пут
мора да испуни са аспекта безбедности саобраћаја (поглавље XI), а које односе на:
Процену утицаја пута на безбедност саобраћаја; Ревизију и проверу; Mапирање ризика,
идентификацију и рангирање опасних места и Независну оцену утицаја пута на
саобраћајне незгоде са погинулим лицима.
2.4.4 Кривични законик
Кривични законик22 садржи главу која одређује кривична дела против безбедности
јавног саобраћаја и кривичне санкције, а заштитни субјекти јесу живот односно тело
људи и имовинска штета вредности преко 200.000 динара на имовини већег обима.
Инкриминисане радње су пре свих непридржавање саобраћајних прописа, уништење
односно оштећење саобраћајне сигнализације или опреме пута, постављање препрека на
саобраћајници, несавестан надзор над стањем и одржавањем саобраћајница и непружање
помоћи лицу повређеном у саобраћајној незгоди.
2.4.5 Закон о прекршајима
Закон о прекршајима23 уређује прекршајни поступак, и прекршајне санкције.
Саобраћајни прекршаји су најчешћи саобраћајни деликти и зато је систем прекршајног
кажњавања веома значајан у систему принуде (пре свега полицијске и судске) у области
безбедности саобраћаја.
2.4.6 Закoн о полицији
Закон о полицији24 уређује послове полиције и поступање полицијских службеника у
обављању послова полицијске контроле, полицијског регулисања, пружања помоћи,
надзора у саобраћају на путевима и других послова из прописа о безбедности саобраћаја,
односно уређује полицијска овлашћења у тим пословима.
2.4.7 Закон о комуналној милицији
Закон о комуналној полицији25 уређује да су послови комуналне милиције одржавање
реда, нарочито у областима улица, општинских и некатегорисаних путева; саобраћајних
ознака и сигнализације; паркирања; превоза путника у градском и приградском, односно
локалном саобраћају итд.
2.4.8 Закон о општем управном поступку
Закон о општем управном поступку26 је системски закон који уређује поступање органа27
на свим нивоима управе када поступају у управним стварима. Примењује се у поступању
"Службени гласник РС", бр. 41/2018, 95/2018 - др. закон
“Службени гласник РС“, бр. 85/2005, 88/2005 - исправка, 107/2005 - исправка, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016, 35/2019.
23
"Службени гласник РС", бр. 65/2013, 13/2016, 98/2016 - УС, 91/2019 - др. закон, 91/2019.
24
"Службени гласник РС", бр. 6/2016, 24/2018, 87/2018.
25
"Службени гласник РС", бр. 49/2019.
26
"Службени гласник РС", бр. 18/2016, 95/2018 - Аутентично тумачење
27
државни органи и организације, органи и организације покрајинске аутономије и органи и организације јединица локалне самоуправе, установе,
јавна предузећа, посебни органи преко којих се остварује регулаторна функција и правна и физичка лица којима су поверена јавна овлашћења
21

22
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органа који врше надзор (полиција, инспекција), али и органа надлежних за управљање
безбедношћу саобраћаја односно техничко регулисање.
2.4.9 Закон о обавезном осигурању у саобраћају
Закон о обавезном осигурању у саобраћају28 уређује област обавезног осигурања и
начина исплате штета из саобраћајних незгода. Овим прописом уведен је "бонус-малус"
систем кажњавања и награђивања власника возила у зависности од тога да ли се њиховим
возилом узрокују саобраћајне незгоде или не, што је мера која утиче на унапређење
понашања возача.
2.4.10 Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама
Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама29 уређује
се смањење ризика од катастрофа, превенција и јачање отпорности и спремности
појединаца и заједнице за реаговање на последице катастрофа, заштита и спасавања
људи, материјалних, културних и других добара, права и обавезе грађана, удружења,
правних лица, органа јединица локалне самоуправе, аутономних покрајина и Републике
Србије, управљање ванредним ситуацијама, функционисање цивилне заштите, рано
упозоравање, обавештавање и узбуњивање, међународна сарадња, инспекцијски надзор
и друга питања од значаја за организовање и функционисање система смањења ризика
од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама. Ово укључује и догађаје као што су
саобраћајне незгоде.
Регулисано је и успостављање службе "112" која треба да омогући функционалну
интеграцију служби од интереса за службе смањења ризика од катастрофа и управљања
ванредним ситуацијама чиме ће се обезбедити координирана, брза и ефикасна
интервенција ватрогасно - спасилачких јединица, хитне медицинске помоћи и
саобраћајне полиције у случају саобраћајних незгода.
2.4.11 Закон о здравственој заштити
Закон о здравственој заштити30 уређује систем здравствене заштите као организоване и
свеобухватне делатности друштва са основним циљем да се оствари највећи могући ниво
очувања и унапређења здравља грађана, спречавање, сузбијање и рано откривање
болести, повреда и других поремећаја здравља и благовремено, делотворно и ефикасно
лечење, здравствена нега и рехабилитација. Овим законом је регулисано пружање
помоћи повређеним лицима, као и рад на унапређењу знања за спречавање повреда лица
у саобраћају.
2.4.12 Закон о основама система образовања и васпитања
Закон о основама система образовања и васпитања31 уређује основе система
предшколског, основног и средњег образовања и васпитања и образовања одраслих. Овај
закон треба да омогући увођење, спровођење и унапређење саобраћајног васпитања и
образовања деце, младих и одраслих кроз наставу и остале активности. Очекује се да се
кроз систем саобраћајног васпитања и образовања очекује не само побољшање знања,
већ и утицај на свест о значају безбедности саобраћаја, одговорности и унапређењу
ставова свих будућих генерација учесника у саобраћају.

"Службени гласник РС", бр. 51/2009, 78/2011, 101/2011, 93/2012 и 7/2013 – УС.
"Службени гласник РС", бр. 87/2018.
"Службени гласник РС", број 25/2019.
31
"Службени гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020, 129/2021.
28

29

30
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2.4.13 Подзаконски акти
Правни оквир у систему безбедности саобраћаја на путевима садржи велики број
подзаконских аката који су донети на основу Закона о безбедности саобраћаја, Закона о
путевима и осталих наведених и релевантних закона. Ови прописи додатно уређују
одредбе Закона на које се односе и омогућавају њихову примерну у појединим
сегментима.
2.4.14 Стратешки оквир
Стратегија развоја железничког, друмског, водног, ваздушног и интермодалног
транспорта у Републици Србији, од 2008. до 2015. године.
Иако је период примене ове Стратегије истекао, концепт развоја инфраструктуре и
транспорта, успостављен наведеном Стратегијом се и даље примењује. Одржив развој
промовисан Стратегијом заснован је на принципима безбедности, интермодалности,
примене савремених технологија, комплементарног коришћења свих видова саобраћаја
и рационалног коришћења расположивих капацитета и ресурса у корист свих грађана
Републике Србије. Стратегија препознаје безбедност саобраћаја као важан сегмент у
унапређењу транспортног система.
Стратегија безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије 2015 – 2020.
Стратегија и Акциони план безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије
омогућавају ефикасно управљање безбедношћу саобраћаја. Стратегијом су
прокламовани национални циљеви безбедности саобраћаја, који представљају и основни
оквир за дефинисање циљева локалних самоуправа. Национална стратегија има 10
делова: 1) Увод, 2) Стање и тенденције у безбедности саобраћаја, 3) Жељено стање, 4)
Начела, 5) Кључне области рада и стубови, 6) Кључни изазови безбедности саобраћаја у
РС до 2020. године, 7) Носиоци активности, 8) Праћење, извештавање и стално
унапређење, 9) Акциони план безбедности саобраћаја на путевима и 10) Завршни део.
Стратегијом су прокламоване кључне области, које су усклађене са стубовима из
Глобалног плана деценије акције у безбедности саобраћаја 2011-202032, који су
препоручени ради достизања жељеног стања у систему безбедности саобраћаја:
ефикасније управљање безбедношћу саобраћаја; безбеднији путеви; безбеднија возила;
безбеднији учесници у саобраћају; деловање након саобраћајне незгоде.
Стратегијом безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије 2015 - 2020.
дефинисани су оквири полазних елемената локалних стратегија безбедности саобраћаја.
То су:
Амбиција
Смањити смртност и ризик од тешких повреда у саобраћају на ниво најуспешнијих
држава Европске уније.
Мисија
Постојан и одржив систем безбедности друмског саобраћаја.
Визија
Друмски саобраћај без погинулих, са смањеним бројем повређених и знатно смањеним
трошковима саобраћајних незгода.

32

Global Plan for the Decade of Action for Road Safety 2011-2020, WHO and UN Road Safety Collaboration.
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Доношење стратегије треба да омогући изградњу одрживог система безбедности
саобраћаја до 2020. године, који ће омогућити у погледу последица саобраћајних
незгода:
•
•
•

да у саобраћају нема погинуле деце, од 2020. године,
да се преполове: годишњи број погинулих, број тешко повређене деце, број тешко
повређених лица у 2020. години, у односу на 2011. годину и
да се преполове друштвено-економски трошкови саобраћајних незгода у 2020.
години (у односу на 2011. годину).
Циљеви

Национална стратегија је усвојила и дефинисала циљеве у погледу индикатора
безбедности саобраћаја тако да:
•
•
•
•
•
•

% употребе сигурносног појаса од стране возача, као и % употребе сигурносног
појаса на предњим седиштима, 2020. године буде 95%;
% употребе сигурносног појаса на задњим седиштима, 2020. године буде 85%;
% употребе заштитних система за децу, 2020. године буде 96%;
% употребе заштитних кацига за мотоциклисте и мопедисте, 2020. године буде
99%;
% прекорачења брзине путничких аутомобила у насељу, ван насеља и ауто-путу,
који је већи за 10 km/h од дозвољене брзине буде 2020. године, до 4,9%;
% возача под дејством алкохола како у насељу, тако и ван насеља буде, 2020.
године до 0,1%;

Акциони план за спровођење Стратегије безбедности саобраћаја на путевима
Републике Србије за период од 2015. до 2020. године
Акциони план за спровођење Стратегије безбедности саобраћаја у Србији за период од
2015. до 2020. систематизује области деловања, мере и активности кроз наведених пет
стубова, у складу са Глобалним планом деценије акције безбедности саобраћаја и
Закључком Владе о утврђивању Полазних основа за доношење Националне стратегије
безбедности саобраћаја на путевима33. Акциони план дефинише конкретне мере, носиоце
активности, рокове за реализацију активности и потребна средстава.

33

"Службени гласник РС", број 94/2014
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САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА ПЕРИОД 2022-2026. ГОД.

3. ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР
3.1. Трошкови саобраћајних незгода
У последњих пет година у саобраћајним незгодама на територији Општине Сокобања
смртно је страдало 3 особа, док је 18 лица задобило тешке телесне повреде (ТТП), а 69
лаке телесне повреде (ЛТП) (Тбл. 1).
Тбл. 1. Настрадали у Сокобањи у периоду 2016. - 2020.
Година

2016

2017

2018

2019

2020

2016-20.

ПОГ

0

1

1

0

1

3

ТТП

3

4

2

3

6

18

ЛТП

18

13

12

18

8

69

Ова страдања производе значајне трошкове34 и дугорочно оптерећују буџет Сокобање.
Према методологији Европске комисије базираној на екстерним трошковима
транспорта35 у трошкове улазе: људски трошкови (бол и патња); здравствени трошкови
(трошкови лечења); административни трошкови (трошкови немедицинских служби на
месту саобраћајне незгоде, трошкови правосуђа, осигурање возила, здравствено и друго
осигурање); губици у производњи (укључује и не обављање нетржишних послова);
материјална штета (на возилима, терету и личној имовини)36. Према тој методологији,
трошкови једне погинуле особе у СН израчунати на бази просека 28 земаља ЕУ (на
основу података из 2016. године) износе 3.273.909 €, једне тешке телесне повреде 498.591
€ и једне лаке телесне повреде 38.514 €. Трошкови саобраћајних незгода у Сокобањи
израчунати на исти начин и исказани у еврима приказани су у Тбл. 2, и исказани у
динарима у Тбл. 3.
Тбл. 2. Трошкови СН у Сокобањи на бази просечне вредности трошкова за ЕУ (€ 2016).
Година

2016

2017

2018

2019

2020

2016-20.

ПОГ

0

3.273.909

3.273.909

0

3.273.909

9.821.727

ТТП

1.495.773

1.994.364

997.182

1.495.773

2.991.546

8.974.638

ЛТП

693.252

500.682

462.168

693.252

308.112

2.657.466

2.191.041

5.770.972

4.735.277

2.191.044

6.575.587

21.453.831

Тбл. 3. Трошкови СН у Сокобањи на бази просечне вредности трошкова за ЕУ (РСД37 2016).
Година

2016

2017

2018

2019

2020

2016-20.

ПОГ

0

385.107.297

385.107.297

0

385.107.297

1.155.321.890

ТТП

175.946.581

234.595.442

117.297.721

175.946.581

351.893.163

1.055.679.488

ЛТП

81.546.678

58.894.823

54.364.452

81.546.678

36.242.968

312.595.600

257.495.276

678.599.578

556.771.488

257.495.279

773.245.447

2.523.596.977

Трошкови друмских саобраћајних незгода по правилу износе 1 до 3% бруто друштвеног производа (БДП).
European Commission, Directorate-General for Mobility and Transport, Essen, H., Fiorello, D., El Beyrouty, K., et al., Handbook on the
external costs of transport: version 2019–1.1, Publications Office, 2020, https://data.europa.eu/doi/10.2832/51388
36
Нису урачунати остали трошкови (застоји у саобраћају, недоступност возила, сахрана).
37
Према курсу НБС од 08.03.2022 (EUR/RSD - 117,6292).
34
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КОНАЧАН НАЦРТ СТРАТЕГИЈЕ И АКЦИОНОГ ПЛАНА БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА ПЕРИОД 2022-2026. ГОД.
Посматрано за последњих 5 година, просечни годишњи трошкови саобраћајних незгода
у Сокобањи износе око 4,3 милиона евра (преко 500 милиона динара). На годишњем
нивоу трошкови варирају од 2,2 до 6,6 милиона евра (256 до 770 милиона динара).
Укупни трошкови приказани су на Сл. 1.
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Сл. 1. Трошкови саобраћајних незгода у Сокобањи.
3.2. Основни извори средстава за унапређење безбедности саобраћаја
Инвестирање у безбедност саобраћаја даје интерну стопу приноса (IRR38) од 10 до 30%,
што улагања чини изузетно исплативим. У Републици Србији, прописане су основе
система безбедности саобраћаја и у том оквиру прописано је и финансирање. Извори
средстава за унапређење безбедности саобраћаја у Сокобањи, као јединици локалне
самоуправе у Републици Србији, прописани Законом о безбедности саобраћаја39, су:
1. буџет јединице локалне самоуправе,
2. 30% од наплаћених новчаних казни за прекршаје и привредене преступе
предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима који су учињени на
територији Сокобање (половина ових средстава се користи за поправљање
саобраћајне инфраструктуре у Сокобањи),
3. поклони или прилози покровитеља дати јединици локалне самоуправе,
4. остали приходи.
Прописано је које активности се финансирају овим изворима, и то су:
1.
2.
3.
4.

рад Тела за координацију,
унапређење саобраћајног васпитања и образовања,
превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја,
научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја и

38

Internal Rate of Return
"Службени гласник РС", бр. 41 од 2. јуна 2009, 53 од 29. јула 2010, 101 од 30. децембра 2011, 32 од 8. априла 2013 - УС, 55 од 23.
маја 2014, 96 од 26. новембра 2015 - др. закон, 9 од 5. фебруара 2016 - УС, 24 од 26. марта 2018, 41 од 31. маја 2018, 41 од 31. маја
2018 - др. закон, 87 од 13. новембра 2018, 23 од 29. марта 2019, 128 од 26. октобра 2020 - др. закон
39
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САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА ПЕРИОД 2022-2026. ГОД.
5. техничко опремање јединица саобраћајне полиције које контролишу и регулишу
саобраћај на путевима и других органа надлежних за послове безбедности
саобраћаја.
Систем финансирања безбедности саобраћаја у Сокобањи приказан је на Сл. 2Сл. 1.

Сл. 2. Финансирање безбедности саобраћаја у Сокобањи.
У претходном петогодишњем периоду Сокобања је располагала са износима новца за
финансирање безбедности саобраћаја приказаним у Тбл. 4.
Тбл. 4. Изснос новца од казни за финансирање безбедности саобраћаја у у Сокобањи
(РСД), за период 2017-2021.
Извор
Наплаћене новчане казне за прекршаје и привредне
преступе предвиђене прописима о безбедности
саобраћаја на путевима почињене у Сокобањи (РСД)

2017

2018

2019

2020

2021

2.272.474

2.148.011

3.167.295

3.966.102

4.117.127
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САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА ПЕРИОД 2022-2026. ГОД.

4. СТАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА ПЕРИОД 2016 – 2020.
4.1. Анализа саобраћајних незгода и последица
У претходном петогодишњем периоду (2016 – 2020. година), у Сокобањи је регистровано
укупно 162 саобраћајне незгоде (СН) – просечно око 32 СН годишње. Од укупно 162 СН,
93 СН су са само материјалном штетом (СН МШ) – просечно око 19 годишње, а 69 су
СН са настрадалим лицима (СН НАС) – просечно око 14 годишње. Догодило се 3 СН са
погинулима (СН ПОГ) и 66 са повређенима (СН ПОВ) – просечно око 13 годишње. У
овом периоду се препознаје опадајући тренд, како у укупном броју СН тако и у броју СН
МШ и СН НАС.
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Сл. 3. Укупан број саобраћајних незгода у
Сокобањи по годинама, у периоду 2015 –
2020. година.
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Сл. 4. Број саобраћајних незгода са
настрадалим (СН НАС) лицима и само са
материјалном штетом (СН МШ) у
Сокобањи по годинама, у периоду 2015 –
2020. година.

У наведеним СН настрадало је укупно 90 особа – просечено око 18 годишње. Троје је
погинуло (ПОГ), а 87 је задобило повреде – 69 лаке телесне повреде (ЛТП) и 18 тешке
телесне повреде (ТТП). Просечно годишње око 4 особе задобије ТТП, а око 14 ЛТП.
Препознаје се и опадајући тренд броја ПОВ у СН.
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Сл. 5. Број погинулих особа у
саобраћајним незгодама у Сокобањи по
годианама, у периоду 2015 – 2020.
година.
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Сл. 6. Број повређених особа у
саобраћајним незгодама у Сокобањи по
годинама, у периоду 2015 – 2020. година.
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4.2. Анализа структуре страдања
Структура страдања у наведеним СН посматрана преко обједињеног ризика страдања –
пондерисаног броја настрадалих (ПБН)40 указује да у СН у Сокобањи доминантно
страдају возачи и путници у ПА и особе које имају 65+ година старости.
Пондерисани број настрадалих

Пондерисани број настрадалих
Лица у СН са теретним…
Бициклисти
Пешаци
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Лица у СН са тракторима
Возачи и путници у ПА
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Сл. 7. Пондерисани број настрадалих
особа по категорији возила и својство
учешћа у СН у периоду 2015 – 2020.
година.
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Сл. 8. Пондерисани број настрадалих
особа по старосним категоријама у СН у
периоду 2015 – 2020. година.

4.3. Анализа страдања пешака
Просечно годишње у Сокобањи преко 2 (2,2) пешака задобије повреде у саобраћајним
незгодама (укупно је повређено 11 пешака, у посматраном периоду, односно 13% од свих
повређених у СН, док је просек за Србију 12%), а притом ниједан пешак није смртно
страдао (на нивоу Републике Србије 26% свих погинулих су пешаци).
Погинули и повређени пешаци
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Сл. 9. Број погинулих и повређених
пешака у Сокобањи по годинама, у
периоду 2015– 2020. година.
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Сл. 10. Број погинулих и повређених
пешака у Сокобањи по старосним
категоријама, у периоду 2015 – 2020.
година.

ПБН је рачунат свођењем настрадалих по једначини ПБН=ПОГх99+ТТПх13+ЛТПх1
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Сл. 11. Број погинулих и повређених
пешака у Сокобањи по месецима, у
периоду 2015. – 2020. година.
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Сл. 12. Број погинулих и повређених
пешака у Сокобањи по данима, у периоду
2015. – 2020. година.

На основу анализе саобраћајних незгода, утврђено је да је најугроженија категорија
учесника у саобраћају и најстарији пешаци (65+ година старости). За пешаке су
најризичнији јесењи месеци (октобар – децембар). Као доминантни утицајни фактори
страдања пешака препознати су пропусти (грешке) пешака, али значајан утицај имају и
неисправност возила, пут и путна околина.
Утицајни фактори у СН са пешацима
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Сл. 13. Утицајни фактори у СН са пешацима у Сокобањи, у периоду 2015 – 2020. година.
4.4. Анализа страдања бициклиста
У посматраном периоду , укупно је повређено 10 бициклиста – просечно 2 годишње (што
је око 11% свих повређених, док у Србији ова категорија учествују са 8%), а притом није
било погинулих бициклиста (у Србији бициклисти учествују у погинулима са 8%).
Најугроженија старосна категорија бициклиста су деца (0-14 година). Бициклисти су
најугроженији током октобра месеца, уторком и четвртком.
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Сл. 15. Број погинулих и повређених
бициклиста у Сокобањи по старосним
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Сл. 14. Број погинулих и повређених
категоријама, у периоду 2015 – 2020.
бициклиста у Сокобањи по годинама, у
година.
периоду 2015 – 2020. година.
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Сл. 16. Број погинулих и повређених
бициклиста у Сокобањи по месецима, у
периоду 2015 – 2020. година.
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Сл. 17. Број погинулих и повређених
бициклиста у Сокобањи по данима, у
периоду 2015 – 2020. година.

Бициклисти најчешће учествују у СН са једним возилом. Као доминантни утицајни
фактори настанка ових незгода препознати су утицај пута и околине и неисправност
возила.
Групе типова СН са бициклистима
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Сл. 18. Групе типова СН са бициклистима у Сокобањи, у периоду 2015 – 2020. година.
Групе утицајних фактора у СН са бициклистима
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Сл. 19. Групе утицајних фактора у СН са бициклистима у Сокобањи, у периоду 2015 –
2020. година.
4.5. Анализа страдања деце
У посматраном периоду, није било погинуле деце (узраст 0-14 година) учесника у
саобраћају, а повређено је укупно 8 (просечно мање од 2 детета годишње). Деца највише
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САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА ПЕРИОД 2022-2026. ГОД.
страдају током лета и јесени (доминантно у јулу и октобру). Деца највише страдају као
путници у возилу (50%) и бициклисти (38%).
Погинула и повређена деца
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Сл. 20. Број погинуле и повређене деце (014 година) у Сокобањи по годинама, у
периоду 2015– 2020. година.
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Сл. 21. Број погинуле и повређене деце (014 година) у Сокобањи по месецима, у
периоду 2015 – 2020. година.
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Сл. 22. Групе типова СН у којима страдају деца (0-14 година) у Сокобањи, у периоду
2015 – 2020. година.
4.6. Анализа страдања младих
У категорији младих (узраст 15-24 година), у посматраном периоду, није било погинулих
(док ова катерогија у Србији учествују са око 11% међу погинулима), али је било 11
повређених лица ове старосне категорије (просечно преко 2 особе годишње), што је око
13% повређених у Сокобањи. Млади највише страдају у месецу јуну, а потом у априлу,
јулу и новембру. Доминантно страдају као путници возила (око 36%), а потом као возачи
путничких возила и бицикала.
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Сл. 23. Број погинулих и повређених
младих учесника у саобраћају (15-24
година) у Сокобањи по годинама, у
периоду 2015 – 2020. година.
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Сл. 24. Број погинулих и повређених
младих учесника у саобраћају (15-24
година) у Сокобањи по месецима, у
периоду 2015 – 2020. година.
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Сл. 25. Групе типова СН у којима страдају млади учесници у саобраћају (15-24 година)
у Сокобањи, у периоду 2015 – 2020. година.
4.7. Анализа страдања тракториста
У СН у којима су учествовали трактори, у посматраном периоду, један (1) учесник у
саобраћају је погинуо (што је трећина погинулих у СН у Сокобањи – у Србији је 6%), а
8 је повређено (9% повређених у Сокобањи у односу на 2% колико је просек у Србији).
Најугроженије старосне групе тракториста су 31-45 година (63% повређених) и 46-64
година (100% погинулих). Највише страдају на почетку лета, у јуну и јулу месецу.
Страдања су најчешћа у СН са једним возилом и СН са два возила. Од утицајних фактора,
доминантна је неисправност возила.
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Сл. 26. Број погинулих и повређених у СН
са учешћем трактора у Сокобањи по
годинама, у периоду 2015 – 2020. година.
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Сл. 27. Број погинулих и повређених у СН
са учешћем трактора у Сокобањи по
старосним групама, у периоду 2015 –
2020. година.
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Сл. 28. Број погинулих и повређених у СН
са учешћем трактора у Сокобањи по
месецима, у периоду 2015 – 2020. година.
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Сл. 29. Групе типова СН у којима
страдају трактористи у Сокобањи, у
периоду 2015 – 2020. година.
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Сл. 30. Групе утицајних фактора у СН са трактористима у Сокобањи, у периоду 2015
– 2020. година.
4.8. Просторни распоред саобраћајних незгода са настрадалима
Просторна анализа саобраћајних незгода са настрадалима (Сл. 31) показује да се највише
незгода догађа на проласцима државних путева кроз Општину Сокобања. Највећа
густина незгода је у насељеном месту Сокобања.
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Сл. 31. Просторни приказ саобраћајних незгода у општини Сокобања.
4.9. Резиме основних показатеља безбедности саобраћаја
Најзначајнији показатељи безбедности саобраћаја у Сокобањи за период 2016 – 2020.
година, су:
1. Укупно се догодило 162 саобраћајне незгоде (просечно 32 саобраћајне незгоде
годишње);
2. Било је 69 саобраћајних незгода са настрадалим лицима (просечно 14 годишње).
Од тога, 3 саобраћајне незгоде су са погинулим лицима и 66 са повређеним
лицима,
3. Уочен је опадајући тренд у укупном броју саобраћајних незгода, броју
саобраћајних незгода са материјалном штетом и броју саобраћајних незгода са
настрадалима,
4. У саобраћајним незгодама укупно је настрадало 90 особа (око 18 годишње). Од
укупно настрадалих 3 особе супогинуле, а 87 је задобило повреде. Тешке телесне
повреде задобило је 18 лица (4 годишње), а 69 лица лаке телесне повреде,
5. Уочен је и опадајући тренд броја повређених лица у саобраћају,
6. Највећи ризик страдања имају возачи и путници у ПА и особе које припадају
старосној категорији 65+ година (највише као пешаци),
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7. Није било погинулих пешака, док је око 13% повређених у саобраћају било у
својству пешака,
8. Није било погинулих бициклиста, док је око 11% повређених лица било у својству
бициклиста. Најугроженија категорија бициклиста су деца возачи бицикла
старости до 14 година,
9. Није било погинуле деце, док је око 9% повређених у саобраћају из категорије
деца. Деца највише страдају као путници у возилима (50%) и бициклисти (38%),
10. Није било погинулих младих учесника у саобраћају. Око 13% повређених у
саобраћају су били млади учесници у саобраћају. Млади највише страдају у
саобраћају у својству путника возила и као возачи путничких возила и бицикала,
11. У саобраћајним незгодама са тракторима погунила је једна особа (трећина од
укупно погинулих лица у Сокобањи), а повређено је 8 особа (9%). У овим
саобраћајним незгодама најчешћи утицајни фактори настанка незгода и
последица су неисправност возила,
12. Највише страдања било је током јула месеца,
13. Највише незгода догађа на проласцима државних путева кроз Општину
Сокобањаи
14. Највећа густина незгода је у насељеном месту Сокобања.
4.10. Предлог ургентних мера за унапређење безбедности саобраћаја
Анализа стања безбедности саобраћаја у Сокобањи показала је позитиван тренд, што
треба задржати и утврдити спровођењем предложених мера и активности усмерених на
смањење ризика настанка саобраћајних незгода, а посебно усмерено ка најризичнијим
групама учесника у саобраћају.
Кад се ради о пешацима из категорије 65+ година, који су најугроженији у овој старосној
групи, треба спроводити посебне мере развоја свести о деградацији психо-физичких
могућности током старења и потреби за безбеднијим понашањем у саобраћају, као и друге
едукације усмерене ка овој категорији. Едукација треба да буде примерена овој категорији
учесника у саобраћају односно њиховим потребама, специфичностима и захтевима.
За смањење страдања бициклиста треба спроводити мере и активности усмерене
превасходно ка возачима бицикала, али и према возачима осталим возачима. Најћешће
мере за бициклисте се односе на повећање њихове уочљивости, а што директно смањује
ризик од настанка незгоде, као и правилно коришћење заштитних средстава приликом
вожње бицикла, међу њима се истичу: повећање употребе ретрорефлектујућих
елемената, прслука, светала и коришћења заштитне кациге. За унапређење понашања
осталих категорија возача неопходно је спроводити кампање усмерене на развој свести
о рањивости бициклиста, као и о правилном сагледавању саобраћајне ситуације у којој
се налазе бициклисти. Кад се ради о деци бициклистима, треба спровести и посебне
едукације родитеља и указивати на обавезу обезбеђивања надзора приликом учешћа
деце, возача бицикала, у саобраћају.
Основни и најбољи систем заштите деце у возилима је правилно коришћење заштитних
система за децу (седишта за децу), који имају задатак да смање рањивост деце у возилу.
Најчешћа мера обухвата субвенције за набавку адекватног седишта за децу, или програми
поделе седишта, при чему обавезно морају да обухвате и едукацију родитеља о правилној
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употреби заштитних система. Ову меру треба појачати информисањем родитеља и
изградњом исправних ставова о значају адекватне заштите деце путника у возилима.
У циљу смањења ризика младих учесника у саобраћају, који често страдају у возилима као
путници, потребно је спроводити редовне едукације (посебно је ефективна вршњачка
едукација) и појачану полицијску принуду током периода повећаног ризика. Посебно се
ефективно показала појачана принуда у раним јутарњим сатима, у данима викенда.
Путници у путничким возилима такође су једна од најугроженијих категорија учесника
у саобраћају. Основни систем заштите путника у путничким возилима је повећање
степена правилног коришћења сигурносних појасева. С обзиром на низак новоупотребе
сигурносних појасева, а посебно на задњим седиштима, јасно је да огроман потенцијал
за смањење повређивања у возилима лежи управо у подизању степена употребе
сигурносних појасева путника у возилу, а посебно путника на задњим седиштима.
Кампање за унапређење ставова и појачана принуда су се показали посебно ефикасним
за подизање нивоа правилне употребе сигурносног појаса.
У погледу коришћења заштитних кацига недовољан је степек правилног коришћења
адекватне заштитне кациге, при чему мопедисти значајно мање користе кациге у односу
на возаче мотоцикала, а посебно ван насеља, па постоји потреба јачања свести возача и
путника, посебно мопеда, о значају коришћења заштитне кациге. Потреба коришћења
заштитних кацига се често потцењује на краћим растојањима или мањим брзинама, а
што представља велики фактор ризика, јер се незгоде најчешће догађају на таквим
релацијама. Одличан ефекат за унапређење овог проблема показала је појачана принуда,
односно редовна контрола и санкционисање прекршаја.
Кад се реч о прекорачењу брзине, најнеповољнију вредност има индикатор "Проценат
прекорачења брзине за најмање 10 km/h путничких возила ван насеља". Резултати
указују на потребу управљања брзинама, посебно на путевима ван насеља, и то пре свега
кроз имплементацију система аутоматске контроле просечне (средње) брзине возила на
дефинисаним потезима са већим процентом непоштовања ограничене брзине. По питању
вожње у алкохолисаном стању, неповољну вредност има индикатор алкохолисаности возача
ван насеља. Најбоља мера је усмерена на подизање свести возача о штетности алкохола, као
и појачана полицијска контрола и санкционисање прекршилаца.
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5. ЖЕЉЕНО СТАЊЕ
Жељено стање, као један од 3 елемента система управљања безбедношћу саобраћаја
(постојеће стање, жељено стање и управљачке мере), дефинисано је Aмбицијом,
Мисијом, Визијом и Циљевима.
5.1. Амбиција
Бити међу 10 општина у Србији са најмањим просечним укупним друштвеноекономским трошковима саобраћајних незгода за период 2022–2026. година.
5.2. Мисија
Систем безбедности друмског саобраћаја који омогућава безбедан приступ и одрживу
мобилност свих учесника у саобраћају, уз минималне штетне последице.
5.3. Визија
Друмски саобраћај без погинулих и без тешко повређених лица у саобраћају.
5.4. Циљеви
Доношење стратегије треба да омогући изградњу одрживог и делотворног система
управљања безбедношћу саобраћаја који ће омогућити:
-

-

да у саобраћају нема погинуле деце;
да се просечан годишњи број41 погинулих, број тешко повређене деце и тешко
повређених особа у периоду 2022–2026. година сведе на половину у односу на
период 2016–2020. година;
да се преполове просечни укупни друштвено-економски трошкови саобраћајних
незгода за период 2022–2026. година, у односу на период 2016–2020. године.

Дефинисани циљеви Стратегије безбедности саобраћаја општине Сокобања
представљају најсавременије и актуелне циљеве управљања безбедношћу саобраћаја у
Свету, па и Републици Србији. С обзиром да је у току припрема националне стратегије
безбедности саобраћаја за период до 2030. године, не би требало очекивати да неки од
наведених циљева за Сокобању неће бити у складу са националним циљевима, тј. неће
бити потребе за накнадним изменама наведених циљева до 2026. године.

С обзиром да је статистички узорак страдања (ПОГ – погинули, ТТП – тешко телесно повређени и ЛТП – лако телесно
повређени) релативно мали (годишњи просек износи 0,6 ПОГ, 3,6 ТТП и 13,8 ЛТП), присутне су значајне варијације у страдањима
по годинама (0÷1 ПОГ; 3÷6 ТТП и 8÷18 ЛТП), па вредности показатеља у одређеној години не морају бити меродавне. Зато ће се за
опредељивање жељеног стања користити просечне вредности за период важења Стратегије.
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КОНАЧАН НАЦРТ СТРАТЕГИЈЕ И АКЦИОНОГ ПЛАНА БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА ПЕРИОД 2022-2026. ГОД.
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Сл. 32. Процена броја погинулих и достизање циља у погледу смањења броја погинулих.
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Сл. 33. Процена трошкова услед погинулих и достизање циља у погледу смањења
трошкова услед погинулих у еврима42.

42

Трошкови су израчунати према методологији Европске комисије базираној на екстерним трошковима транспорта.
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КОНАЧАН НАЦРТ СТРАТЕГИЈЕ И АКЦИОНОГ ПЛАНА БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА ПЕРИОД 2022-2026. ГОД.
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Сл. 34. Процена броја тешко повређених и достизање циља у погледу смањења броја
тешко телесно повређених.
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Сл. 35. Процена трошкова услед тешко повређених и достизање циља у погледу
смањења трошкова услед тешко телесно повређених у еврима.
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КОНАЧАН НАЦРТ СТРАТЕГИЈЕ И АКЦИОНОГ ПЛАНА БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА ПЕРИОД 2022-2026. ГОД.
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Сл. 36. Процена трошкова и уштеде на основу смањења свих последица саобраћајних
незгода.
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Сл. 37. Процена броја тешко повређене деце и достизање циља у погледу смањења
броја тешко повређене деце.
Циљеве исказани кроз показатеље коначних исхода (незгоде, страдања лица и друштвено
економски трошкови незгода) треба остварити непрекидним унапређивањем учинка
система безбедности саобраћаја. Учинак ће се квантификовати праћењем вредности
најважнијих индикатора безбедности саобраћаја. Базне вредности индикатора (према
подацима АБС) и циљеви у погледу индикатора безбедности саобраћаја дати су у табели
Тбл. 5.
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КОНАЧАН НАЦРТ СТРАТЕГИЈЕ И АКЦИОНОГ ПЛАНА БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА ПЕРИОД 2022-2026. ГОД.
Тбл. 5. Базне43 (2019. и 2020.) и очекиване вредности индикатора БС (2026)
Назив индикатора БС
Заштитини системи
Проценат употребе сигурносних појасева на предњим седиштима
путничких аутомобила - укупно
Проценат употребе сигурносних појасева на предњим седиштима
путничких аутомобила - у насељу
Проценат употребе сигурносних појасева на предњим седиштима
путничких аутомобила - ван насеља
Проценат употребе сигурносних појасева на задњим седиштима
путничких аутомобила - укупно
Проценат употребе сигурносних појасева на задњим седиштима
путничких аутомобила - у насељу
Проценат употребе сигурносних појасева на задњим седиштима
путничких аутомобила - ван насеља
Употреба заштитних система за децу до 3 године
Употреба заштитних система за децу од 4 до 12 год.
Употреба заштитних система за децу до 12 година
Проценат употребе заштитне кациге од стране мотоциклиста - у
насељу
Проценат употребе заштитне кациге од стране мотоциклиста - ван
насеља
Проценат употребе заштитне кациге од стране мопедиста - у
насељу
Проценат употребе заштитне кациге од стране мопедиста - ван
насеља
Индикатори везани за брзину45
Просечна брзина кретања путничких возила у насељу
Просечна брзина кретања путничких возила ван насеља
Проценат прекорачења брзине за најмање 10 km/h путничких
возила у насељу
Проценат прекорачења брзине за најмање 10 km/h путничких
возила ван насеља
Индикатори везани за алкохол46
Проценат возача под утицајем алкохола у насељу
Проценат возача под утицајем алкохола ван насеља

Вредност
2020. год.
Класа–ранг

Циљ
2026. год.
Класа–ранг

87,8%

95%

86,8%

95%

88,7%

95%

18,4%

85%

20,4%

85%

16,7%

85%

70,3%
52,9%
62,0%

96%
85%
85%

96,2%44

99%

97,6%

99%

95,0%

99%

91,7%

99%

Класа–ранг
44 km/h
80,4 km/h

Класа–ранг
50 km/h
80 km/h

0,8%

0%

13%

4,9%

Класа–ранг
0,2%
1,1%

Класа–ранг
0,1%
0,1%

Подаци АБС
ПУ Зајечар за 2018.
ПУ Зајечар за 2019.
46
ПУ Зајечар за 2020.
43

44

45
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КОНАЧАН НАЦРТ СТРАТЕГИЈЕ И АКЦИОНОГ ПЛАНА БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА ПЕРИОД 2022-2026. ГОД.
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Сл. 38. Достизање циљева везаних за индикаторе употребе сигурносних појасева и
заштитних система за децу
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Сл. 39. Достизање циљева везаних за индикаторе прекорачења брзине
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КОНАЧАН НАЦРТ СТРАТЕГИЈЕ И АКЦИОНОГ ПЛАНА БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА ПЕРИОД 2022-2026. ГОД.
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Сл. 40. Достизање циљева везаних за индикаторе вожње под утицајем алкохола
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КОНАЧАН НАЦРТ СТРАТЕГИЈЕ И АКЦИОНОГ ПЛАНА БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА ПЕРИОД 2022-2026. ГОД.
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КОНАЧАН НАЦРТ СТРАТЕГИЈЕ И АКЦИОНОГ ПЛАНА БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА ПЕРИОД 2022-2026. ГОД.

6. ОСНОВНА НАЧЕЛА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
У складу са Стратегијом безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије за
период од 2015. до 2020. године47, приликом предузимања активности и мера ради
достизања жељеног стања у систему безбедности саобраћаја, неопходно је поштовати
одређена начела.
6.1. Начело општег интереса и заједничког деловања
Унапређење безбедности саобраћаја и спречавање саобраћајних незгода интерес је
сваког појединца, без обзира на расу, пол, националну припадност, друштвено порекло,
вероисповест, политичко или друго уверење, имовинско стање и старост.
6.2. Начело примене науке и струке
Деловање у систему безбедности саобраћаја предузима се у складу са важећим методама,
правилима и принципима науке и струке.
6.3. Начело професионализма
Појединци који делују у систему безбедности саобраћаја треба да буду стручно
образовани и оспособљени за улогу коју имају у систему и да стално унапређују своја
знања.
6.4. Поредити се са најбољим
Оцењујући стање система безбедности саобраћаја и достигнућа, треба се поредити са
најбољима у Европи и свету.
6.5. Одговорност свих пре и после саобраћајне незгоде
Сваки субјекат система безбедности саобраћаја односно појединац мора да сноси
одговорност за своје пропусте у систему безбедности саобраћаја.
Одговорност за саобраћајну незгоду немају само непосредни учесници саобраћајне
незгоде, већ сви чиниоци саобраћајног система.
6.6. Начело заштите деце
Деца уживају посебну заштиту у саобраћају. Приликом деловања у систему безбедности
саобраћаја, безбедност деце је први приоритет.

47

Сл. гласник РС, бр. 64/2015
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КОНАЧАН НАЦРТ СТРАТЕГИЈЕ И АКЦИОНОГ ПЛАНА БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА ПЕРИОД 2022-2026. ГОД.
6.7. Начело заштите младих
Безбедност младих у саобраћају прати се са посебном пажњом и ради безбедности
младих предузимају се посебне мере.
6.8. Начело смањења аутономије воље учесника у саобраћају
Путеви и возила треба да буду такви да спрече доношење погрешних одлука учесника у
саобраћају.
6.9. Начело опраштања
Путеви, возила и понашање учесника у саобраћају треба да буду такви да ублаже
последице грешке другог учесника у саобраћају.
6.10. Управљање засновано на реалним подацима
Избор мера, праћење и оцена ефеката у систему безбедности саобраћаја заснивају се на
подацима о незгодама, повређеним и погинулим лицима, индикаторима безбедности
саобраћаја и другим релевантним подацима који пружају реалну слику о стању система.
6.11. Начело кооперације и координације
Ефикасно деловање у систему безбедности саобраћаја могуће је само уз заједничко и
усаглашено деловање субјеката безбедности саобраћаја.
6.12. Начело заштите животне средине
Путеви, возила и понашање учесника у саобраћају треба да буду такви да негативне
последице по животну средину буду што мање.
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КОНАЧАН НАЦРТ СТРАТЕГИЈЕ И АКЦИОНОГ ПЛАНА БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА ПЕРИОД 2022-2026. ГОД.

7. КЉУЧНЕ ОБЛАСТИ РАДА (СТУБОВИ)
У складу са Стратегијом безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије за
период од 2015. до 2020. године48, и сагласно са препорукама Организације уједињених
нација (ОУН) из Глобалног плана деценије акције безбедности саобраћаја 2011-2020.49
који је сачинила Светска здравствена организација (СЗО50) опредељено је пет кључних
области рада (пет стубова) ради достизања жељеног стања у систему безбедности
саобраћаја.

Организација и
управљање
безбедношћу
саобраћаја

Деловање
после СН

КЉУЧНЕ
ОБЛАСТИ
РАДА

Понашање
учесника у
саобраћају

Безбедност
путева и
улица

Безбедносна
својстава
возила

Сл. 41. Кључне области рада у безбедности саобраћаја

7.1. Први стуб – ефикасније управљање безбедношћу саобраћаја
Приоритет Општине Сокобања у области управљања безбедношћу саобраћаја је
изградња и јачање капацитета и интегритета институција. Посебно је од значаја
координација и сарадња међу свим носиоцима у систему безбедности саобраћаја.
Најзначајније активности су:
1) Успостављање управљања системом безбедности саобраћаја у Сокобањи, са
приоритетним одлучивањем на основу података од значаја за безбедност
саобраћаја;

Сл. гласник РС, бр. 64/2015
Global plan for the Decade of Action for Road Safety 2011-2020.
50
Светска здравствена организација (World Health Organization -WHO).

48

49
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САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА ПЕРИОД 2022-2026. ГОД.
2) Истицање и промовисање институција и организација у систему безбедности
саобраћаја Сокобање и њихово јасно препознавање у Стратегији и Акционом
плану;
3) Истицање и промовисање улоге Тела за координацију безбедности саобраћаја на
путевима (Савета51) у Сокобањи и конкретизација улоге, послова и активности
чланова Савета;
4) Обезбеђивање политичке, финансијске и техничке подршке Савету за безбедност
саобраћаја Општине Сокобања;
5) Посвећеност реализацији Стратегије безбедности саобраћаја и Акционог плана;
6) Одређивање бар једне особе у Општинској Управи за спровођење одлука и
предлога Савета за безбедност саобраћаја;
7) Јачање капацитета и интегритета Савета за безбедност саобраћаја, а посебно
укључивање у његов рад представника свих кључних носиоца активности у
систему безбедности (представнике здравствених служби, школства, невладиних
организација – удружења грађана, медија, правосуђа, привреде итд.) и подршку
свих видова стручног усавршавања чланова Савета и осталих службеника
Општинске управе (семинари, конференције, остали видови едукације);
8) Јачање капацитета и интегритета васпитача у предшколској установи и учитеља
у основној школи кроз подршку у похађању акредитованих семинара,
конференција и осталих видова едукације;
9) Јачање капацитета и интегритета носиоца активности након саобраћајне незгоде:
ватрогасне службе и служби хитне медицинске помоћи у Сокобањи, ради бржег
и ефективнијег одзива у случајевима настанка саобраћајних незгода;
10) Јачање капацитета и интегритета осталих носиоца активности у систему
безбедности саобраћаја у Сокобањи;
11) Покретање и промоција активности за унапређење безбедности саобраћаја
(едукације, кампање, трибине,) свих субјеката на територији Сокобање (израда
планова и програма активности, спровођење активности);
12) Јачање сарадње између институција и организација у систему безбедности
саобраћаја у Сокобањи, а посебно сарадње са кључним институцијама
безбедности саобраћаја на нивоу државе (Агенција за безбедност саобраћаја, ЈП
„Путеви Србије“ итд.);
13) Покретање и спровођење промотивних и тематских активности Савета за
безбедност саобраћаја (безбедност младих у саобраћају, безбедност старијих од
65, безбедност деце, бициклиста итд.);
14) Успостављање партнерстава између субјеката од значаја за безбедност саобраћаја
у Сокобањи и друштвено одговорних компанија, ради промоције безбедности
саобраћаја и спровођења кампања усмерених ка одређеним категоријама учесника
у саобраћају;
15) Спровођење едукације грађана о пружању прве помоћи учесницима саобраћајне
незгоде;

51

Савета за безбедност саобраћаја
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16) Спровођење едукације комуналних службеника за безбедно извођење радова на
саобраћајним површинама, правилно обележавање радова, као и информисање
учесника у саобраћају о истим;
17) Праћење спровођења Стратегије и Акционог плана безбедности саобраћаја и
припрема годишњих извештаја о реализацији и
18) Разматрање извештаја о стању безбедности саобраћаја у скупштини општине
Сокобања.
7.2. Други стуб – безбеднији путеви и улице
Основне смернице за активности у оквиру овог стуба су:
•
•
•

Пут не сме да буде узрок саобраћајне незгоде;
Пут треба да спречи настанак незгоде и
Пут треба да спречи или ублажи настанак последица незгоде.

Унапређење у области безбедности путева и улица, Сокобања ће реализовати кроз
припрему, реализацију и праћење активности на одржавању саобраћајних
инфраструктурних објеката за које је надлежна, али и припрему предлога унапређења,
као и праћење реализације унапређења саобраћајних инфраструктурних објеката у
надлежности Републике Србије, а на територији Општине Сокобања.
Најзначајније активности су:
1. Израда плана техничког регулисања саобраћаја и његова реализација;
2. Непрекидно спровођене надзора над квалитетом путева и саобраћајне
сигнализације;
3. Стални надзор и обезбеђивање високог квалитета извођења радова на
инфраструктури;
4. Припрема, реализација и праћење предлога активности на одржавању
саобраћајних инфраструктурних објеката;
5. Изградња тротоара дуж свих државних путева који пролазе кроз насеља на
територији Општине Сокобања;
6. Изградња паркиралишта са капацитетом који је прилагођен потребама у
туристичкој сезони;
7. Изградња бициклистичких стаза дуж главних државних путева на територији
Општине Сокобања;
8. Израда предлога унапређења саобраћајне инфраструктуре у надлежности
Сокобање и Републике, слање одговарајућих захтева и праћење реализације;
9. Контрола и управљање прикључцима некатегорисаних путева на улице и државне
путеве;
10. Контрола и сузбијање непланске изградње објеката у зони путне инфраструктуре;
11. Побољшање безбедности саобраћаја бициклиста у Сокобањи кроз истраживање
угрожености мапирањем ризика на мрежи бициклистичких рута (путева са
интензивним бициклистичким саобраћајем, бициклистичких трака и стаза за
бициклисте) и санирање локација повећане угрожености бициклиста у саобраћају;
12. Израда плана активности унапређења инфраструктуре намењене кретању
рањивих учесника у саобраћају;
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13. Смиривање моторног саобраћаја у зонама посебне намене (зоне 30, зоне школа,
зона успореног саобраћаја);
14. Сарадња са државним органима задуженим за управљање и одржавање државних
путева (ЈП Путеви Србије) и
15. Планирање, спровођење, праћење реализације и годишње извештавање о
спровођењу провера посебних захтева које јавни пут мора да испуни са аспекта
безбедности саобраћаја из поглавља XI Закона о путевима52:
a. Процена утицаја пута на безбедност саобраћаја;
b. Ревизија и провера;
c. Mапирања ризика, идентификација и рангирање опасних места („црних
тачака“);
d. Независна оцена утицаја пута на саобраћајне незгоде са погинулим
лицима.
7.3. Трећи стуб – безбеднија возила
Основне смернице за активности у оквиру овог стуба су:
•
•
•

Возило не сме да буде узрок саобраћајне незгоде;
Возило треба да спречи незгоду када дође до грешке учесника у саобраћају,
грешке пута или друге опасне ситуације и
Возило треба да спречи или ублажи последице незгоде.

Најзначајније активности су:
1. Подстицати куповину нових возила, посебно у комерцијалном сектору, како би се
поспешило обнављање возног парка и смањила просечна старост возила;
2. Појачати инспекцијски надзор над радом привредних субјеката који се баве
продајом резервних делова за моторна возила;
3. Истицати и промовисати значај провере техничке исправности возила;
4. Појачати полицијску контролу техничке исправности возила у саобраћају на
путевима;
5. Спроводити ванредне техничке прегледе возила служби у систему безбедности
саобраћаја на територији Општине Сокобања;
6. Појачати надзор над радом техничких прегледа возила;
7. Обезбедити бесплатну поделу заштитних система за децу – безбедносних
седишта родитељима новорођене деце и омогућити субвенције за куповину
родитељима старије деце;
8. Омогућити субвенције за куповину заштитних кацига за двоточкаше, како би се
повећала пасивна заштита и унапредила уочављивост двоточкаша;
9. Спроводити активности опремања бицикала ретрорефлектујућим елементима и
светлима како би били боље уочљиви у условима смањене видљивости;
10. Обезбедити бесплатну поделу или субвенционисати куповину ротиационих
светала за тракторе;
11. Субвенционисати постављање кабина и заштитних рамова на тракторе;
52

"Службени гласник РС", бр. 41 од 31. маја 2018, 95 од 8. децембра 2018 - др. закон
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12. Организовари ванредне контроле техничке исправности трактора, посебно у
погледу исправности светлкосно-сигнаних уртеђаја и поседовања кабине,
односно заштитног рама и
13. Промовисати правилно одржавање возила, итд.
7.4. Четврти стуб – безбеднији учесници у саобраћају
Основне смернице за активности у оквиру овог стуба су:
•

•
•

Унапредити знање и изградити исправне ставове, свест о значају безбедног
учешћа у саобраћају и вештине учесника у саобраћају кроз образовање,
информисање и васпитање;
Утицати на промену понашања учесника у саобраћају спровођењем полицијске
контроле и санкционисања непоштовања саобраћајних прописа и
Уклонити из саобраћајног система (трајно или привремено) учеснике у саобраћају
који су вишеструки прекршиоци прописа у саобраћају, односно који показују
изразито небезбедно понашање у саобраћају и угрожавају себе и друге учеснике
у саобраћају и систем безбедности саобраћаја.

Посебну пажњу треба посветити програмима који се састоје од координисаних
активности за унапређење безбедности саобраћаја и полицијске контроле и
санкционисања непоштовања саобраћајних прописа, чиме се унапређује знање, ставови
и понашање, односно поштовање и прихватање прописа од стране учесника у саобраћају.
Праћење ефеката примењених програма безбедности саобраћаја врши се истраживањем
и праћењем ставова и понашања у саобраћају.
Најзначајније активности су:
1) Учвршћивање сарадње Општине Сокобања са Агенцијом за безбедност
саобраћаја, саобраћајном полицијом, представницима ауто-школа;
2) Спровођење активности ради унапређења знања, ставова и понашања младих, а
посебно возача, старости од 15 до 30 година;
3) Спровођење контроле и санкционисања непоштовања саобраћајних прописа у
циљу промене понашања, у периодима повећаног ризика, усмерене ка ризичним
категоријама учесника у саобраћају;
4) Примена мера за уклањање (привремено или трајно) лица која су вишеструки
прекршиоци прописа у саобраћају, односно који показују изразито небезбедно
понашање у саобраћају и угрожавају себе и друге учеснике у саобраћају и систем
безбедности саобраћаја;
5) Пружање подршке изградњи полигона за обуку у аутошколама и за едукацију
деце у основним школама;
6) Успостављање континуираног система едукације, посебно код млађих генерација
које започињу самостално учешће у саобраћају:
a) Едукација предшколаца и деце основношколског узраста о безбедности
саобраћаја,
b) Едукација младих и средњошколаца о факторима ризика услед којих
долази до настанка незгода,
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c) Вршњачка едукација о безбедности саобраћаја међу основцима и
средњошколцима,
d) Едукација родитеља о безбедности саобраћаја,
e) Едукација васпитача, учитеља и наставника,
f) Едукација бициклиста о значају благовремене најаве промене правца
кретања и уочљивости бициклиста у саобраћају,
g) Едукација мопедиста и мотоциклиста о опасностима прекорачења брзине,
односно некоришћења заштитне кациге,
h) Едукација професионалних возача и руководиоца транспортних компанија
и
i) Едукација старијих од 65 година, са акцентом на ризичне ситуације у
којима пешаци и бициклисти страдају,
7) Усмеравање посебне пажње на активности за подизање свести учесника у
саобраћају о:
a) Употреби заштитних система,
b) Опасности прекорачења ограничења брзине,
c) Опасности небезбедног понашања мотоциклиста и
d) Опасности небезбедног понашања пешака и бициклиста
8) Припрема годишњих извештаја о броју и структури ризичних возача, најчешћим
прекршајима, ризичним понашањима, циљевима за наредни период;
9) Стимулисање спровођења циљаних полицијских контрола прекршаја у вези
коришћења система заштите у возилима, прекорачења дозвољене брзине, вожње
под утицајем и коришћења мобилних телефона;
10) Имплементација аутоматских система контроле и санкционисања брзине
учесника у саобраћају и осталих прекршаја на локацијама утврђеним на основу
података о броју и структури ризичних возача, најчешћим прекршајима,
ризичним понашањима, циљевима за наредни период итд;
11) Праћење ефеката примене едукације у циљу унапређења система едукације деце
и младих и
12) Унапређење превентивно пропагандних активности усмерених на подизање
свести и знања учесника у саобраћају о опасностима у саобраћају и значају
безбедног понашања.
7.5. Пети стуб – деловање након саобраћајне незгоде
Основне смернице за активности у оквиру овог стуба су:
•
•
•

Спречавање настанка „секундарних“ саобраћајних незгода (незгоде које настају
као последица претходно настале незгоде;
Спасавање живота, односно ублажавање здравствених, финансијских и других
последица учесника саобраћајне незгоде;
Утврђивање грешке која је узроковала саобраћајну незгоду односно допринела
тежини последица и примена мера за трајно отклањање утицаја (понављања)
грешке;
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• Утврђивање одговорности и санкционисање чиниоца који је узроковао
саобраћајну незгоду односно допринео тежини последица;
• Унапређење нивоа пружања хитне медицинске помоћи и рехабилитације након
саобраћајне незгоде и
• Скраћење времена одзива хитних служби.
Најзначајније активности су:
1) Унапређење координације рада хитних служби (службе хитне помоћи,
саобраћајне полиције, сектора за ванредне ситуације и других);
2) Прописивање детаљних стандардних поступања свих хитних служби;
3) Унапређење опремања хитних служби;
4) Израда и реализација програма стручног усавршавања хитних служби;
5) Спровођење обука јавности о обезбеђењу места незгоде и пружању прве помоћи
са увежбавањем на симулираним саобраћајним незгодама и
6) Организовање здружених вежби и других видова стручног усавршавања ради
скраћења времена одзива, односно унапређења ниво пружања хитне медицинске
помоћи након саобраћајне незгоде.
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8. ЦИЉНЕ ГРУПЕ
8.1. Деца
У периоду од 2016. до 2020. године на територији Општине Сокобања није било
погинуле деце. У 7 саобраћајних незгода са учешћем деце, повређено је укупно осморо
(8) деце (просечно мање од 2 годишње), и то двоје (2) деце је задобило тешке телесне
повреде, а шесторо (6) лаке. У четири (4) саобраћајне незгоде оцењено је да је
доминантни утицајни фактор везан за неприлагођену брзину, а у једној је комбинован са
алкохолом.
Деца највише страдају током лета и јесени (доминантно у јулу и октобру), и то као
путници у возилима (50% - 4 случаја) и бициклисти (38% - 3 случаја). У једној незгоди
је дошло до обарања пешака. Тешке телесне повреде су наступиле у једној незгоди, где
је дете узраста 8 година учествовало као бициклиста на локалном путу у селу и једној
незгоди где је дете узраста 2 године било путник на задњој клупи (у истој незгоди је
учествовало и дете узраста 12 година које је задобило лаке повреде). У анализираном
периоду није било саобраћајних незгода са учешћем деце у „Зони школе“.
Наведени подаци указују на проблем учешћа деце у саобраћају у својству путника у
путничким возилима и као возача бицикала, односно на низак ниво употребе
безбедносних седишта за децу у возилима као и недостатак надзора приликом вожње
бицикала, недостатак вештине безбедне вожње бицикла у саобраћају и некоришћење
заштитине опреме за бициклисте.
Ови проблеми се ефикасно решавају унапређењем свести родитеља о ризицима којима
излажу своју децу, едукацијом деце о безбедном понашању у саобраћају и подстицајима
локалне самоуправе у вези набавке и поделе заштитне опреме за децу бициклисте.
8.2. Млади возачи
У анализираном периоду није било погинулих међу младим возачима. Од 11
саобраћајних незгода са учешћем младих, у 5 незгода (45%) је дошло до повређивања
младих возача, и то у 2 незгоде у својству возача путничког возила, у 2 незгоде у својству
возача бицикла и у једној као возач мотоцикла.
Млади највише страдају у својству путника (путничког возила, трактора и мотоцикла).
Највише страдају у месецу јуну, а потом у априлу, јулу и новембру.
На основу података о страдањима препознаје се потреба спровођења активности за
унапређење безбедности младих возача возила за која се захтева возачка дозвола, али и
за возаче бицикала.

8.3. Пешаци
У Општини Сокобања просечно годишње 2,2 пешака задобије повреде у саобраћајним
незгодама. Ниједан пешак није погинуо (што је осетно боље од Републичког просека од
26%), а укупно је повређено 11 пешака, односно 13% од свих повређених у СН, што је
на нивоу ризика повређивања за Републику Србију.
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Половина (50%) настрадалих пешака је из старосне категорије 65+, што их чини
најугроженијом старосном категоријом међу пешацима. Највише страдају уторком и
петком, и то крајем јесени и почетком зиме (октобар – децембар).
Као доминантни утицаји страдања пешака препознати су пропусти пешака, али значајан
утицај имају и неисправност возила, пут и путна околина.
Подаци о страдањима пешака указују на потребу едукације возача и пешака о ризицима
у саобраћају (нарочито пешака старијих од 65 година), мере у области техничке
исправности возила, управљања брзинама на саобраћајницама дуж пешачких коридора,
унапређења саобраћајне инфраструктуре намењене пешацима свих узраста и провера
посебних захтева које јавни пут мора да испуни са аспекта безбедности саобраћаја из
поглавља XI Закона о путевима.
8.4. Бициклисти и мотоциклисти
У претходном посматраном петогодишњем периоду није било погинулих бициклиста, а
просечно је повређено 2 бициклиста годишње (10 повређених у целом периоду).
Најугроженија старосна категорија бициклиста су деца (30% односно 3 случаја).
Бициклисти су најугроженији током октобра месеца, уторком и четвртком.
Бициклисти најчешће учествују у СН са једним возилом. Као доминантни узроци
препознати су утицај пута и околине и неисправност возила. У 8 (80%) незгода као
утицајни фактор појављује се проблем недостатка бициклистичке стазе или траке у
насељу.
У посматраном периоду није било погинулих мотоциклиста и мопедиста, а повређено је
било укупно 8 лица са двоточкаша. Највише повређених (3) је из старосне категорије 3145 година. Најугроженији месеци су јун и септембар (по 37,5% повређених), а најчешће
су страдали у незгодама са једним возилом (71%). Од утицајних фактора издвајају се:
погрешно извођење радњи у саобраћају од стране возача (31% - 4 случаја); предузимање
непромишљених радњи од стране возача (23% - 3 случаја) и пропусти возача због лошег
психофизичког стања, непажње, расејаности (15,5% - 2 случаја).
Са укупно 18 настрадалих (20%) двоточкаши спадају у једну од најугрожењнијих
категорија учесника у саобраћају. Од проблема се посебно истиче недостатак
бициклистичке стазе или траке у насељу за бициклисте, неодговарајуће понашање возача
мотоцикала и мопеда али и возача осталих возила.
Мере за унапређење би се односиле на прилагођавање саобраћајне инфраструктуре за
бициклисте; унапређење процеса обуке и едукације бициклиста и мотоциклиста; и
промовисање употребе заштитних система од стране свих категорија двоточкаша (кациге
и заштитне опреме).

8.5. Старији од 65 година ( 65+)
У посматраном петогодишњем периоду погинуле су 2 особе (67% од свих погинулих)
које припадају категорији старијих лица (65+). Тешке телесне повреде задобило је 4
(22%) лица, а лаке телесне повреде 11 лица (16%), категорије 65+. Оба погинула су у
саобраћају учествовала у својству возача.
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Страдање старијих лица је најизраженије током августа месеца (6 од 17 настрадалих).
Најчешће страдају у својству возача и путника (по 6 настрадалих), следи и у својству
пешака (5 настрадалих).
Старије особе спадају у рањиве учеснике у саобраћају, што је директна последица
слабљења психо-моторних способности. Важне мере за унапређење безбедности ове
категорије учесника односиле би се на подизање свести о промени (деградацији) психомоторних способности и о њиховој повећаној рањивости, потреби коришћења
сигурносних појасева, информисању о утицају појединих лекова на способност за
безбедну вожњу, итд.
8.6. Возачи под утицајем алкохола и психоактивних супстанци
Од 69 саобраћајних незгода са настрадалим особама у Општини Сокобања, у 10 (14,5%)
незгода је вожња под утицајем алкохола била један од утицајних фактора (свака седма).
Једна од тих незгода је за последицу имала смрт (1/3 од свих незгода са погинулима).
Ови резултати указују на значајно присуство алкохола код настанка саобраћајних
незгода са настрадалима.
У Србији се још увек не врше системска тестирања возача на присуство психоактивних
супстанци, већ се тестирања врше уколико се оправдано посумња у присуство
недозвољене супстанце код возача. С обзиром на то, досадашња искуства су доказала
присуство недозвољених психоактвних супстанци код 2-3% возача, који су изазвали
незгоде са погинулим лицима.
Процене су да ће у будућем периоду утицај психоактивних супстанци на настанак
саобраћајних незгода порасти, с обзиром на повећање броја и врсте недозвољених
лекова, односно других супстанци.
Мере сузбијања вожње под утицајем алкохола претежно обухватају подизање свести
кроз кампање и друге превентивно пропагандне програме, као и појачану контролу и
санкционисање.
8.7. Возачи склони прекорачењу брзине
Прекорачење брзине53 као утицајни фактор у саобраћајним незгодама појављује се у 11
незгода са настрадалим лицима на територији Општине Сокобања, а што је око 16% свих
незгода са настрадалима (око свака шеста). Непрописна и небезбедна брзина препознате
су као један од фактора доприноса настанку саобраћајних незгода. Повећањем брзине
повећава се ризик од учешћа у саобраћајној незгоди, смањује могућност избегавања
незгоде и увећавају последице, па и степен повређивања.
Основне мере за смањење вожње превеликом брзином претежно обухватају подизање
свести кроз кампање и друге програме, као и појачану контролу и санкционисање.
8.8. Возачи којима је одузета возачка дозвола због несавесног управљања возилом
(„несавесни возачи”)
Возачи који често чине теже прекршаје (најчешће: вожња у алкохолисаном стању,
прекорачење брзине и непоштовање саобраћајних прописа) због несавесног управљања
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возилом и сакупљеног прописаног броја казнених поена стичу статус „несавесног
возача“, услед чега им се одузима возачка дозвола. Да би повратили возачку дозволу
морају да прођу кроз поступак рехабилитације. С обзиром на позитивна искуства
реализације семинара рехабилитације несавесних возача то је са том праксом потребно
наставити, али је препозната и могућност за њено унапређење. Посебно када се ради о
рехабилитацији возача којима је одузета возачка дозвола због вожње под утицајем
алкохола, односно коришћења психоактивних супстанци, где постоји могућност појаве
болести зависности. Примери добре праксе показују да је могуће да се оствари сарадња
субјеката на нивоу локалне заједнице како би се утицало на такве возаче. При том треба
спроводити и активности локалних институција у сарадњи са Агенцијом за безбедност
саобраћаја и Министарством унутрашњих послова.
8.9. Возачи комерцијалних возила
У посматраном периоду догодило се 22 саобраћајних незгода са учешћем комерцијалних
возила54, што представља 33% од укупног броја саобраћајних незгода на територији
Општине Сокобања, за наведени период. Међу овим незгодама, није било незгода са
погинулима, а када је реч о саобраћајним незгодама са настрадалима, незгоде са
комерцијалним возилима чине 6,1% тих незгода (свака једанаеста).
Добре мере обухватају напредну едукацију возача комерцијалних возила у привредним
субјектима (кампање и едукативне активности), контролу времена рада и одмора возача
у привредним субјектима и надзор привредних субјеката од стране саобраћајне полиције.
8.10. Возачи трактора
У саобраћајним незгодама са учешћем трактора погинуо је један (1) учесник у саобраћају
(трећина погинулих у незгодама у Сокобањи – у Србији је 6%), а 8 је повређено (9%
повређених у Сокобањи у односу на 2% колико је у Србији). Ови подаци сврставају
трактористе на територији Општине Сокобања у надпросечно ризичне у односу на
просек у Србији.
Најугроженија је старосна група 31-45 година (63% повређених тракториста), као и 4664 година (100% погинулих тракториста). Трактористи највише страдају на почетку лета,
у јуну и јулу месецу. Страдања су најчешћа у СН са једним возилом и СН са два возила.
Од утицајних фактора, доминантна је неисправност возила.
Две незгоде су се догодила у насељу, од тога једна са смртним страдањем, а једна на путу
ван насеља.
На основу података, примарне мере би биле усмерене на едукацију возача трактора у
погледу поштовања саобраћајних прописа и безбеднијег понашања у саобраћају.

54
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9. ДЕЛОВАЊЕ НАКОН САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
Након догађања саобраћајне незгоде са настрадалим лицима потребан је брз одзив свих
хитних служби: саобраћајне полиције – која квалификовано врши обезбеђење места
незгоде и тиме спречава настанак секундарних саобраћајних незгода, помаже у раду
других хитних служби и обезбеђује трагове и предмете саобраћајне незгоде; одзив
ватрогасно-спасилачких служби које гасе пожаре и омогућавају пружање хитне
медицинске помоћи настрадалима; и службе хитне медицинске помоћи која пружа прву
помоћ настрадалима. Притом, јако је важно да ове службе функционишу организовано и
координисано ради остваривања најбољих резултата (синергијског ефекта). Да би се то
остварило потребно је спроводити програме обуке, рецимо у пружању прве помоћи,
обезбеђивању места саобраћајне незгоде и слично. Добро планиране и спроведене мере
подршке особама које су настрадале у саобраћајним незгодама или породицама чији су
чланови жртве саобраћајних незгода на територији Општине Сокобања, могу значајно да
умање њихове патње.
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10. НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
Најважнији носиоци активности у систему унапређења безбедности саобраћаја у
Општини Сокобања су: Скупштина Општине, Председник Општине, Општинско веће,
Савет за безбедност саобраћаја, Општинска управа, Одељење саобраћајне полиције,
Ватрогасна јединица, Дом здравља и болнице, образовне установе, транспортне
компаније, невладине организације, средства јавног информисања.
10.1. Скупштина Општине
Скупштина Општине има значајну улогу у спровођењу активности и унапређењу
безбедности саобраћаја. Она усваја стратешка документа везана за управљање
саобраћајем, а тиме и управљањем у области безбедности саобраћаја. Доноси Стратегију
и Акциони план безбедности саобраћаја на путевима у складу са Националном
стратегијом и Националним планом и обезбеђује услове за њихово успешно спровођење.
10.2. Председник Општине
У погледу спровођења ове Стратегије и Акционог плана, председник општине врши
законом поверене послове. Има велику одговорност да одабере и предложи одговорне и
стручне чланове Савета за безбедност саобраћаја, одреди њихове обавезе и одговорности
и креира услове за ефективан рад Савета. Обезбеђује потребне ресурсе за успешно
спровођење Стратегије и Акционог плана безбедности саобраћаја.
Анализира и прати извештавање о спроведеним мерама и активностима из Стратегије и
Акционог плана, о постигнутим резултатима и проблемима приликом спровођења и
налази решења.
Редовно (два пута годишње, у складу са Законом о безбедности саобраћаја), заједно са
Општинским већем и Скупштином, анализира и прати стање и проблеме безбедности
саобраћаја на територији Општине Сокобања.
У случајевима када уочи да се поједине мере не спроводе или се не спроводе у складу са
Стратегијом и Акционим планом, предузима мере из своје надлежности, у циљу
решавања насталих проблема и враћања на доследно спровођење Стратегије.
10.3. Општинско веће
Општинско веће прати и подржава реализацију Стратегије. Анализира и прати стање
безбедности саобраћаја и спровођење Стратегије безбедности саобраћаја и Акционог
плана. Континуирано прати стање безбедности саобраћаја и у складу са законом два пута
годишње Скупштини града припрема извештај о стању безбедности саобраћаја, и
активностима на спровођењу Стратегије и Акционог плана.
Чланови већа се обавезују да ће, у оквиру својих надлежности, бити посвећени
реализацији Стратегије безбедности саобраћаја, подржавати рад Савета за безбедност
саобраћаја, подстицати друге субјекте да се ангажују и радити на унапређењу
хоризонталне, као и вертикалне координације различитих субјеката.
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10.4. Савет за безбедност саобраћаја
Савет за безбедност саобраћаја редовно прати и оперативно координира активности у
безбедности саобраћаја. Посебне активности Савета су:
•
•
•
•
•
•
•
•

припрема предлога годишњег Програма рада у безбедности саобраћаја у складу
са прописима, Стратегијом и Акционим планом и најбољом праксом;
прати реализацију активности предвиђених Програмом;
прати спровођење Стратегије безбедности саобраћаја и Акционог плана;
разматра капацитет и посвећеност појединих институција спровођењу Стратегије
безбедности саобраћаја и Акционог плана;
извештава председника Општине о стању и проблемима најмање два пута
годишње и у складу са тим, предлаже мере освежавања и унапређења активности;
анализира саобраћајне незгоде, а посебно незгоде са настрадалим лицима;
прати и анализира ставове и свест учесника у саобраћају о проблемима
безбедности саобраћаја на територији Општине Сокобања;
прати и анализира индикаторе безбедности саобраћаја, а посебно оне који се
односе на понашање учесника у саобраћају.

Програми рада треба да буду усмерени на јачање свих субјеката у безбедности
саобраћаја, а посебно на рад на унапређењу саобраћајног образовања и васпитања, на
безбедност рањивих учесника у саобраћају (пешака, бициклиста, мотоциклиста, деце и
старијих учесника у саобраћају), на промену свести и понашања у саобраћају и на друге
мере које обезбеђују одрживо унапређење безбедности саобраћаја.
Савет за безбедност саобраћаја се састаје редовно, најмање једном у две недеље и
редовно анализира актуелно стање безбедности саобраћаја, на основу актуелних
података, стручно разматра проблеме и стара се да се благовремено покрену иницијативе
за активности предвиђене Програмом рада.
Најмање једном у три месеца Савет организује јавне седнице, на којима ће представници
медија и грађани моћи да постављају питања члановима Савета и особама одговорним за
стање безбедности саобраћаја у Општини Сокобања.
По потреби, Савет ће у рад укључивати и стручњаке и друга лица која могу помоћи у
унапређењу рада Савета и унапређењу безбедности саобраћаја у Сокобањи.
10.5. Општинска управа – Одсек за инспекцијске послове
Одсек за инспекцијске послове:
a) врши инспекцијски надзор у области одржавања, заштите, изградње и
реконструкције локалних и некатегорисаних путева и надзор над применом
општинских одлука о регулисању саобраћаја и саобраћајне сигнализације;
b) прати стање, предлаже мере и врши инспекцијски надзор у области обављања
локалног друмског превоза;
c) врши надзор над извршењем радова на редовном одржавању општинских путева,
улица, хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације по Програму
одржавања општинских путева, улица, хоризонталне и вертикалне саобраћајне
сигнализације;
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d) врши надзор над извршењем радова на управљању општинским путевима и
улицама на територији општине Сокобања и
e) врши надзор над извршењем радова на зимском одржавању општинских путева и
улица.
10.6. Управљач пута – ЈП Зеленило
За управљање општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима, одржавање
улица и путева и oбезбеђивање јавног осветљења на територији Oпштине Сокобања
одређено је Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“55 (ЈП Зеленило). ЈП Зеленило управља
мрежом дужине од око 90 км.
У обављању делатности управљача пута ЈП Зеленило је дужно (према одредбама Закона
о безбедности саобраћаја и Закона о Путевима) да то чини на начин којим се омогућава
безбедно одвијање саобраћаја.
У погледу унапређења безбедности саобраћаја, у надлежности управљача пута посебно
се издвајају активности које се односе на спровођење провера посебних захтева које
јавни путеви морају да испуне са аспекта безбедности саобраћаја: Процена утицаја пута
на безбедност саобраћаја; Ревизије и провере; Mапирања ризика, идентификацију и
рангирање опасних места; Независне оцене утицаја пута на саобраћајне незгоде са
погинулим лицима.
10.7. Управљач паркиралиштима - ЈКП „Напредак“
Управљање јавним паркиралиштима у Сокобањи поверено је ЈКП „Напредак“. У оквиру
својих делатности оно креира услове за коришћење јавних саобраћајних површина и
посебних простора одређених за паркирање моторних возила. Поред тога, уклања и
премешта паркирана возила и поставља уређаје којима се спречава одвожење возила по
налогу надлежног органа.
10.8. Саобраћајна полиција
Одељење саобраћајне полиције у Полицијској управи у Зајечару у сарадњи са Управом
саобраћајне полиције у Дирекцији полиције спроводи активности из своје надлежности
на унапређењу безбедности саобраћаја, у складу са Законом, Стратегијом безбедности
саобраћаја на путевима Републике Србије, Стратегијом безбедности саобраћаја Општине
Сокобања и Акционим планом.
Одељење саобраћајне полиције врши полицијску контролу и полицијско регулисање
саобраћаја, управно-правне послове безбедности саобраћаја из своје надлежности,
инспекцијско-техничке послове из своје надлежности, увиђаје саобраћајних незгода,
евидентирање саобраћајних незгода итд.
Одељење саобраћајне полиције извештава јавност, а посебно Председника Општине и
Савет за безбедност саобраћаја о актуелном стању и проблемима безбедности саобраћаја,
подржава саобраћајно образовање и васпитање у предшколским установама и основним
Одлук о начину обављања комуналних делатности, „Сл. лист општине Сокобања", 4/2014, 24/2014, 42/2016, 35/2018, 40/2018,
11/19, 23/20
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школама, обезбеђује доследно поштовање прописа о безбедности саобраћаја и посебно
ради на откривању, документовању и санкционисању прекршаја, кривичних дела и
привредних преступа у саобраћају.
Старешине саобраћајне полиције активно учествују у раду Савета за безбедност
саобраћаја, подржавају рад других субјеката, ажурно и свеобухватно извештавају
чланове Савета о актуелним догађајима и уоченим проблемима у саобраћају, учествују у
припреми и реализацији Програма рада и спровођењу Стратегије и Акционог плана
безбедности саобраћаја.
10.9. Ватрогасна јединица
Ватрогасна јединица спроводи активности које су препознате у Стратегији Републике
Србије и Деценији акција за безбедност саобраћаја, у оквиру стуба који се односи на
збрињавање након саобраћајних незгода. Као основни индикатори успешности
збрињавања повређених лица у саобраћајним незгодама препознати су време одзива,
опремљеност и стручност припадника ватрогасне јединице.
10.10. Дом здравља и болнице
Обезбеђује и спроводи здравствену заштиту од интереса за грађане на територији
Општине Сокобања. Задужени су за промоцију здравља и спровођење мера за очување и
унапређење здравља, спречавање и сузбијање болести и фактора ризика, али и за
међусекторску сарадњу, координацију, подстицање, организацију и усмеравање
спровођења делатности у области јавног здравља на територији Општине Сокобања.
Доприносе и брзом и квалитетном опоравку учесника након саобраћајних незгода.
10.11. Образовне установе
Образовне установе су одговорне за квалитетно школовање и усвајање позитивних
ставова о учешћу у саобраћају, посебно код млађе популације. Баве се трансфером знања
и технологија, као и промовисањем безбедног учешћа у саобраћају. Представници
образовних установа биће укључени у рад Савета за безбедност саобраћаја.
10.12. Транспортне компаније
Транспортне компаније су одговорне да свој возни парк и особље одржавају на високом
нивоу у погледу безбедности саобраћаја, што подразумева технички исправна возила,
организацију транспорта у складу са нормативима и правилима струке, високо обучене
и посвећене возаче који поштују радно време посада и остале саобраћајне прописе, као
и високо образован менаџмент компанија који је посвећен безбедности саобраћаја.
10.13. Невладине организације
Невладине организације и удружења су одговорни за откривање, критиковање и
истицање недостатака саобраћајног система, а посебно система безбедности саобраћаја.
Поред тога, спроводе и активности из Стратегије и Акционог плана, одговорно, савесно
и посвећено.
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10.14. Средства јавног информисања
Медији (средства јавног информисања) су задужени за информисање грађана између
осталог и о безбедном учествовању у саобраћају и обавештавању о последицама
небезбедног понашања у саобраћају. Имају изузетно важну улогу у промени свести и
понашања учесника у саобраћају и у креирању јавног мњења и ставова грађана. Имају
значајну улогу код планирања и извођења кампања у безбедности саобраћаја. На
адекватан начин преносе поруке циљној групи. Лако су доступни па омогућавају
ефективну примену превентивно-пропагандних мера према најширој популацији.
10.15. Канцеларија за младе
Канцеларија за младе, самостално или у сарадњи са невладиним сектором – удружењима
грађана спроводи активности ради остваривања квалитетнијег живота младих. Бави се
организовањем корисног и активног спровођења слободног времена младих и
спровођењем друштвено одговорних кампања из области екологије, безбедности,
солидарности, здравља младих итд. Посебна пажња се посвећује безбедном учешћу
младих у саобраћају, стално указујући на факторе ризика младих.
10.16. Остале институције
Савет за безбедност саобраћаја анализира капацитет и рад свих субјеката значајних за
безбедност саобраћаја и подстиче њихову посвећеност и рад на унапређењу безбедности
саобраћаја. Посебно инсистира на унапређењу саобраћајног образовања и васпитања у
предшколским установама и основним школама.
Општинске власти раде на унапређењу координације, повећању посвећености и
заједничком раду у безбедности саобраћаја, према стручно осмишљеним програмима
рада, усаглашеним са Стратегијом и Акционим планом.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

61

КОНАЧАН НАЦРТ СТРАТЕГИЈЕ И АКЦИОНОГ ПЛАНА БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА ПЕРИОД 2022-2026. ГОД.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

62

КОНАЧАН НАЦРТ СТРАТЕГИЈЕ И АКЦИОНОГ ПЛАНА БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА ПЕРИОД 2022-2026. ГОД.

11. ИЗВЕШТАВАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
СТРАТЕГИЈЕ
Примена Стратегије се прати и оцењује на основу степена достизања квалитативних, а
посебно квантитативних циљева, у погледу: јачања институција, унапређења ставова и
свести о безбедности саобраћаја, унапређења понашања у саобраћају, смањења броја
незгода, смањења броја повређених и погинулих лица и смањивања укупних друштвеноекономских последица незгода на улицама и путевима Општине Сокобања. Ово је у
складу са обавезама из Закона о безбедности саобраћаја на путевима, са стратегијом
безбедности саобраћаја Републике Србије, као и са савременим тенденцијама стратешког
управљања у безбедности саобраћаја.
Подаци се прикупљају спровођењем независних истраживања, анализирају и дискутују
и објављују у посебним извештајима. Извештаји су намењени за Савет за безбедност
саобраћаја, који их анализира периодично (најмање два пута годишње). Савет извештава
надлежне органе и јавност, у складу са својим одговорностима и овлашћењима (чл. 14,
ст. 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима):
Члан 14.
...
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.
Закон о безбедности саобраћаја на путевима56
Носиоци појединих активности припремају парцијалне извештаје о својим активностима
и постигнутим ефектима и достављају их Савету. Савет о њима расправља на редовним
или тематским седницама. На основу практичних проблема и степену реализације
појединих мера и активности, Савет унапређује свој рад и планира даље активности. О
њима извештава општинску управу и остале субјекте после сваке седнице, као и о
планираним активностима које следе.
Извештај о стању безбедности, који садржи и анализу спровођења Стратегије и Акционог
плана, Савет припрема најмање два пута годишње (до краја септембра, односно до краја
фебруара) и подноси га председнику Општине. Овај извештај представља основ за
извештај који председник Општине припрема за Општинско веће. Најмање два пута
годишње Општинско веће на својим седницама анализира стање безбедности саобраћаја
и спровођење Стратегије безбедности саобраћаја и Акционог плана. Када се утврди да се
Стратегија не спроводи доследно, односно да пролазни циљеви нису достигнути или су
достигнути раније, Општинско веће предлаже или налаже додатне мере ради
омогућавања ефективне реализације.
На основу анализираног извештаја и усаглашених ставова, Општинско веће најмање два
пута годишње подноси извештаје Скупштини општине. Скупштина општине најмање
два пута годишње анализира стање безбедности саобраћаја и активности на спровођењу
Стратегије безбедности саобраћаја и Акционог плана и по потреби (када пролазни

"Службени гласник РС", бр. 41 од 2. јуна 2009, 53 од 29. јула 2010, 101 од 30. децембра 2011, 32 од 8. априла 2013 - УС, 55 од 23.
маја 2014, 96 од 26. новембра 2015 - др. закон, 9 од 5. фебруара 2016 - УС, 24 од 26. марта 2018, 41 од 31. маја 2018, 41 од 31. маја
2018 - др. закон, 87 од 13. новембра 2018, 23 од 29. марта 2019, 128 од 26. октобра 2020 - др. закон
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циљеви нису достигнути или су достигнути раније) предлаже односно налаже мере, а по
потреби врши и измене Стратегије.
Извештаји о стању безбедности саобраћаја и о спровођењу Стратегије безбедности
саобраћаја и Акционог плана су доступни јавности, чиме се обезбеђује транспарентност,
повећава поверење грађана и унапређује прихватање мера и активности из Стратегије и
Акционог плана.
Стратегија безбедности саобраћаја Републике Србије предвиђа и успостављање
свеобухватног праћења ставова о ризицима у саобраћају на свим нивоима: националном
(републичком), локалном (градови и општине), односно на нивоу округа (полицијских
управа). Праћењем ставова пре свега треба обухватити: брзину, алкохол, коришћење
мобилног телефона, употребу сигурносних појасева, употребу заштитних система за
децу и друге елементе пасивне заштите, али и ставове о односу према возачима
двоточкаша, пешацима и свим другим учесницима у саобраћају и опасностима којима су
изложени.
Национална Стратегија предвиђа и успостављање свеобухватног праћења индикатора
перформанси система безбедности саобраћаја. Индикатори су основ за проверу
испуњавања пролазних циљева Стратегије и Акционог плана и степену достизања
жељеног стања. Праћењем индикатора треба обухватити: употребу сигурносних
појасева, употребу заштитних система за децу, алкохол, брзине, дневна светла,
коришћење
мобилног
телефона,
употребу
заштитних
кацига
код
мотоциклиста/мопедиста, понашање пешака (на семафоризованим и несемафоризованим
пешачким прелазима, као и понашање деце пешака) и индикаторе који се односе на
здравствено збрињавање повређених у саобраћајним незгодама.
У свим извештајима посебно је значајно да се истичу последице саобраћајних незгода
исказане преко екстерних трошкова како би се указало на непотребно трошење ресурса,
јер ти трошкови падају на терет грађана.
Имплементација савременог концепта управљања безбедошћу саобраћаја у Стратегију
безбедности саобраћаја општине Сокобања обезбеђује савременост и актуелност
дефинисаних мера и активности. Ово ће омогућити стратешко управљање безбедношћу
саобраћаја на путевима и улицама општине Сокобања у периоду до 2026. године, у
складу са најбољом праксом у Свету и код нас. Имајући наведено у виду, неће постојати
потреба за поновном израдом Стратегије безбедности саобраћаја општине Сокобања до
2026. године и њеним усклађивањем са новом Стратегијом безбедности саобраћаја на
путевима Републике Србије од 2022 до 2030. године.
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КОНАЧАН НАЦРТ СТРАТЕГИЈЕ И АКЦИОНОГ ПЛАНА БЕЗБЕДНОСТИ
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12. АКЦИОНИ ПЛАН БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА
ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА ПЕРИОД ОД
2022. ДО 2026. ГОДИНЕ
12.1. Институционални капацитети у Општини Сокобања
У Сокобањи функционише Савет за безбедност саобраћаја на путевима (у даљем тексту
Савет), што је основни предуслов за унапређење безбедности саобраћаја. Савет
координира и оперативно руководи спровођење мера и активности у безбедности
саобраћаја. Припрема програме рада базиране на пројекцијама финансијских средстава
за наредну годину, у складу са нормативним ограничењима.
Поред Савета, институције за оперативно управљање безбедношћу саобраћаја су:
Саобраћајна полиција, Предшколска установа, Основна школа, Средња школа, ауто
школе, станице техничких прегледа, ЈП Зеленило и ЈП Напредак, Дом здравља, Болница,
Јединица ватрогасне полиције, Канцеларија за младе и др.
Саобраћајна полиција у Сокобањи је део Одељења саобраћајне полиције Полицијске
управе у Зајечару, преко које сарађује са Управом саобраћајне полиције у Дирекцији
полиције и спроводи акције којима руководи Управа, уклапајући се у јединствен систем
полицијских мера и активности. Постоји простор за ефективније планирање активности
саобраћајне полиције, са уважавањем специфичности стања безбедности саобраћаја у
Сокобањи.
Болница и дом здравља координирају активности са Министарством здравља и другим
државним институцијама. Постоји простор за унапређење координисаних активности
хитних служби.
Општинска управа спроводи и прати извођење активности, узимајући у обзир планове
већег броја надлежних институција (Владае, Министарства, Агенције за безбедност
саобраћаја, Јавних предузећа), на који начин се обезбеђује вертикална координација.
Хоризонталну координацију обезбеђује Савет за безбедност саобраћаја на путевима,
заједно са Општинском управом. Ова координација је успешна код спровођења
активности које су обухваћене годишњим програмом Савета за безбедност саобраћаја на
путевима. С друге стране, када се ради о активностима које спроводе субјекти у
Општини, а које нису део Програма рада Савета, координација је недовољна, а што
представља један од изазова даљег унапређења координације.
Приликом израде Програма Савета, један од полазних основа представљају
идентификовани актуелни проблеми безбедности саобраћаја. У интензивнијој
координацији са осталим институцијама Програм би могао да садржи актуелније и
ефикасније мере. То представља простор за интензивнију сарадњу и укључивање свих
локалних институција, препознатих у овој Стратегији. Притом, неопходна је и
интензивнија сарадња и јачање капацитета унапређењем знања свих субјеката у систему
безбедности саобраћаја.
Програм рада Савета се финансира из наменских средстава - дела казни за саобраћајне
прекршаје, а један део средстава се обезбеђује из средстава буџета Општине.
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САВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
Према доступним подацима, Савет за безбедност саобраћаја на путевима општине
Сокобања последњих година највише средстава улаже у имплементацију система видео
надзора. Поред тога, препознају се напори унапређења заштите деце у возилима, и то
донацијом седишта новорођеним бебама на територији Општине, чиме се штите
најмлађи учесници у саобраћају, који супутници у возилима. Ова активност се спроводи
више година у континуитету, што ствара постепено унапређује безбедности деце и
младих. На овај начин ствара се квалитетна основа за усвајање исправних ставова и
понашања у вези коришћења заштитних система за децу.
Од кључних пројеката који предстоје издваја се изградња бициклистичких стаза на
главним државним путевима који пролазе кроз Општину као и изградња тротоара на
пролазима државних путева кроз насеља у Општини Сокобања.
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12.2. SWOT АНАЛИЗА
S (ПРЕДНОСТИ)

W (СЛАБОСТИ)

• Рад Савета за безбедност саобраћаја
• Политичка подршка раду Савета за БС (Заменик
председника општине је председник савета за БС)
• Обезбеђен одрживи извор финансирања БС
(новчана средства од казни дефинисана Законом о
безбедности саобраћаја)
• Обезбеђена додатна средства за унапређење БС из
буџета (нпр. за суфинансирање видео надзора)
• Одобрен и усвојен програм рада Савета за 2022.
годину
• Добра сарадња субјеката на локалном нивоу
• Добра сарадња са Агенцијом за безбедност
саобраћаја
• Савет за БС укључен у одлуке Скупштине општине
везане за саобраћај
• Планска документација за инфраструктурне пројекте
• Добра сарадња основне школе и саобраћајне
полиције
• Реализоване акције унапређења БС (подела аутоседишта за децу, едукације тракториста)

• Недовољни капацитети постојеће инфраструктуре
o Улична мрежа насеља Сокобања није довољно
развијена за велики прилив туриста (возила)
током сезоне
o Недовољно места за паркирање у време
туристичке сезоне
o На општинским путевима ширина коловоза је
од 4 до 4,2 m
• Немогућност проширења постојећих капацитета
саобраћајне инфраструктуре
• Непостојање градског превоза, нити управљања
јавним превозом
• Савет за безбедност саобраћаја не заседа довољно
често
• Непостојање инфраструктурних елемената за
безбедно одвијање саобраћаја (тротоара,
бициклистичких стаза, површина за паркирање,
ограда на тротоару у зони школе…)
• Непостојање плана решавања инфраструктурних
недостатака
• Тежак транзитни саобраћај из рудника угља пролази
кроз најуже градско језгро
• Није било праксе усавршавања чланова Савета за
безбедност саобраћаја
• Недовољан стручни кадар за решавање проблема
• Недовољан број едукација младих возача и
вршњачких едукација

O (МОГУЋНОСТИ - ШАНСЕ)

Т (ПРЕТЊЕ - ОПАСНОСТИ)

• Покренут процес усвајања Стратегије безбедности
саобраћаја и акционог плана
• Постоји Национална стратегија безбедности
саобраћаја
• Препозната потреба чланова Савета за безбедност
саобраћаја и запослених у општини за едукацију у
безбедности саобраћаја
• Препозната потреба учитеља и васпитача за
едукацијом у безбедности саобраћаја
• Могућност укључивања приватног сектора (нпр. ауто
школе у обуку тракториста) у унапређење
безбедности саобраћаја

• Изградња додатних туристичких капацитета,
инфраструктуре, смештајних капацитета и др.
• Непотпуна реализација програма Савета за БС (6070 % буџета Савета за безбедност саобраћаја се
релизује)
• Повећање удела старије полулације у становништву

12.3. План активности
Да би се остварили планирани, коначни и прелазни циљеви, неопходно је планирати,
организовати и спровести активности у следећим областима:
1.
2.
3.
4.
5.

унапређење организације и управљања безбедношћу саобраћаја,
унапређење безбедности путева и улица,
унапређење безбедносних својстава возила у саобраћају,
унапређење понашања учесника у саобраћају и
унапређење деловања после саобраћајне незгоде.
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Организација
и управљање
безбедношћу
саобраћаја

Деловање
после СН

КЉУЧНЕ
ОБЛАСТИ
РАДА

Понашање
учесника у
саобраћају

Безбедност
путева и
улица

Безбедносна
својстава
возила

Сл. 42. Кључне области рада у безбедности саобраћаја
УНАПРЕЂЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И УПРАВЉАЊА БЕЗБЕДНОШЋУ
САОБРАЋАЈА
За унапређење безбедности саобраћаја потребан је систем који треба да спроведе
одговарајуће мере и активности. Да би се дефинисале мере и активности, потребно је да
се сагледа капацитет и рад свих субјеката значајних за безбедност саобраћаја и да се
стално унапређује њихова посвећеност и рад на унапређењу безбедности саобраћаја.
Успешно функционисање система управљања безбедношћу саобраћаја захтева јасно
дефинисане планове и програме активности, као и улогу сваког субјекта у реализацији
тих активности. Савет за безбедност саобраћаја мора да прати рад ових субјеката и да
проверава да ли је у складу са усвојеним планом и програмом.
Поред праћења спроведених активности, неопходно је пратити и постигнуте резултате,
односно вршити евалуацију. Сви субјекти који имају капацитет да допринесу
остваривању позитивних ефеката у овој области морају координисано реализовати
активности. План активности приказан је табеларно (Тбл. 6).
УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ ПУТЕВА И УЛИЦА
Сегмент са највећим потенцијалом за брзо унапређење безбедности саобраћаја је
одговарајућа изградња, реконструкција или рехабилитација инфраструктуре.
Одговарајућа и безбедна инфраструктура, уз адекватно одржавање може спречити
настанак већег броја саобраћајних незгода, посебно када су у питању рањиви учесници
у саобраћају. Пре свега, одговарајућа инфраструктура треба да штити рањиве учеснике
у саобраћају, на начин да се у урбаним подручјима грађевинским мерама спречи кретање
возила великим брзинама. Значај инфраструктуре се посебно огледа на местима
укрштања моторног саобраћаја са рањивим учесницима у саобраћају, где
инфраструктура својим дизајном и карактеристикама треба да подстиче поштовање
прописа од стране свих категорија учесника у саобраћају.
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Савет за безбедност саобраћаја у сарадњи са председником Општине, Општинским
већем и ЈП Зеленило би требало да припреми и прати реализацију годишњег плана
активности на одржавању инфраструктурних објеката. У циљу унапређења безбедности
саобраћаја и идентификовања оштећења, грешака или недостатака пута или његових
елемената, који могу довести до настанка саобраћајних незгода, потребно је спроводити
провере посебних захтева које јавни путеви морају да испуне са аспекта безбедности
саобраћаја, од којих се посебно издвајају анализе опасних места „црних тачака“ на
територији Општине Сокобања и провере безбедности саобраћаја од стране
сертификованих проверавача и стручњака за безбедност саобраћаја. План активности
приказан је табеларно (Тбл. 7).
УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСНИХ СВОЈСТАВА ВОЗИЛА У САОБРАЋАЈУ
Од посебног значаја је да се технички прегледи возила врше посвећено и одговорно, како
би се обезбедило да возила која учествују у саобраћају испуњавају захтеве у погледу
исправности и безбедности. Неопходно је успоставити редовно теренско истраживање
безбедносних и других својстава возила у саобраћају, анализирати стање, извештавати
јавност о резултатима и спроводити кампање чији је циљ унапређење безбедносних
својстава возила у саобраћају.
Када је реч о другим возилима у саобраћају, неопходно је пружити подршку власницима
бицикала тако што ће им се указати на значај боље уочљивости у саобраћају и употреби
заштитних кацига. Такође, сличне мере потребно је применити и на возаче
мотоцикала/мопеда. Локална самоуправа има могућност реализације активности поделе
елемента за осветљавање и означавање бицикала, са коначним циљем да сви бицикли на
територији
Општине
Сокобања
имају
четири
основна
елемента
за
осветљавање/означавање, и то: на предњој и на задњој страни и на точковима. Поред
постојећих активности, потребно је подстаћи родитеље да користе заштитне системе за
децу у возилу, првенствено едукацијом и кампањама које се тичу заштитних система у
возилу. План активности је приказан табеларно (Тбл. 8).
УНАПРЕЂЕЊЕ ПОНАШАЊА УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ
Посебно угрожена категорија учесника у саобраћају на територији Општине Сокобања
су особе старије од 65 година. Ова старосна категорија је најугроженија у својству
пешака. Потребно је пронаћи начине преношења поруке до старосне групе старије од 65
година, а што би могло имати значајан утицај на унапређење безбедности наведене
старосне групе, као и безбедност саобраћаја генерално.
Поред њих, посебно су угрожени возачи и путници у возилима, што указује на потребу
унапређења едукације и унапређења свести о значају коришћења система заштите у
возилима.
Деца чине посебно рањиву групу учесника у саобраћају и у Општини Сокобања највише
страдају као путници у возилима и бициклисти. Постоји потреба да се континуирано,
сваке године, врше едукације нових генерација, везано за безбедно учествовање у
саобраћају (основношколског и средњошколског узраста). Као добар метод су се
показали програми вршњачке едукације. Како би се обезбедило што безбедније
учествовање деце у саобраћају потребно је да се утиче на правилан развој свести и
укорењивање исправних ставова, не само код деце, већ и код родитеља, васпитача,
учитеља и осталих. План активности приказан је табеларно (Тбл. 9).
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КОНАЧАН НАЦРТ СТРАТЕГИЈЕ И АКЦИОНОГ ПЛАНА БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА ПЕРИОД 2022-2026. ГОД.
УНАПРЕЂЕЊЕ ДЕЛОВАЊА ПОСЛЕ САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
Како би се смањиле последице саобраћајних незгода потребно је унапредити
информисање грађана, обуку у пружању прве помоћи, а посебно координацију служби
које излазе на место саобраћајне незгоде. Детаљно испланиране мере подршке особама
настрадалим у саобраћајним незгодама могу значајно да унапреде квалитет живота
настрадалих у саобраћајним незгодама у Општини Сокобања.
Савет за безбедност саобраћаја, најмање једном годишње, треба да иницира и подржи
заједничке вежбе хитних служби, које ће са једне стране приказати спремност служби за
реаговање у посебним ситуацијама, а са друге стране подсетити грађане на рањивост,
савесно и одговорно понашање. Препорука је да такве вежбе буду организоване у трећој
недељи новембра, када се и обележава светски дан сећања на жртве саобраћајних незгода
(Тбл. 10).
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КОНАЧАН НАЦРТ СТРАТЕГИЈЕ И АКЦИОНОГ ПЛАНА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА
ПЕРИОД 2022-2026. ГОД.

Тбл. 6. План активности у оквиру организације и управљања безбедношћу саобраћаја.
ОРГАНИЗАЦИЈА И УПРАВЉАЊE БЕЗБЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА
РБ

Активности у 2022.
години

Индикатор
перформанси

1.

Избор додатних
чланова Савета за
БС из реда
представника
осталих субјеката
БС57

Изабрани
представници
невладиног сектора,
правосуђа,
здравства, ОШ, СШ ,
медија ...

2.

Припрема нацрта и
усвајање Стратегије
безбедности
саобраћаја за
период 2022-2026.

Усвојени текст
Стратегије
безбедности
саобраћаја за
период 2022-2026.
године

3.

Припрема нацрта и
усвајање Акционог
плана безбедности
саобраћаја за
период 2022-2024.

Усвојен текст
Акционог плана
безбедности
саобраћаја за
период 2022-2024.
године

Активности у 2023.
години

Индикатор
перформанси

Активности у 2024.
години

Припрема нацрта
Акционог плана
безбедности
саобраћаја за период
2025-2026. године

Индикатор
перформанси

Усвојен текст
Акционог плана
безбедности
саобраћаја за
период 2025-2026.
године

Кључни
носиоци
активности

Субјекти

Председник
Савета за БС

Савет за
безбедност
саобраћаја

Скупштина
/Веће

Савет за
безбедност
саобраћаја,
Општинска
управа, СП58,
ЈП

Скупштина
/Веће

Савет за
безбедност
саобраћаја,
Општинска
управа, СП, ЈП

57
Састав Савета је прописан у чл. 2. Правлиника о раду савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима (Службени гласник РС, 8/2020.): Савет чине представници органа, организација,
институција, невладиног сектора и других субјеката који делују у систему безбедности саобраћаја на путевима на подручју .... јединице локалне самоуправе, а нарочито у областима финансија, јавних набавки,
безбедности саобраћаја на путевима, комуналних и инспекцијских послова, правосуђа, здравства, школског и предшколског васпитања и образовања, медија и управљања путевима.
58
Саобраћајна полиција
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ПЕРИОД 2022-2026. ГОД.

ОРГАНИЗАЦИЈА И УПРАВЉАЊE БЕЗБЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА
РБ

Активности у 2022.
години

Индикатор
перформанси

Активности у 2023.
години

Индикатор
перформанси

Активности у 2024.
години

Индикатор
перформанси

Кључни
носиоци
активности

Субјекти

4.

Едукација свих
чланова Савета за
БС и других
значајних
појединаца из
Општине

Успешно похађање
најмање једне обуке:
чланова Савета и
најмање 5 других
представника59

Едукација свих
чланова Савета за
безбедност
саобраћаја и других
значајних појединаца
из Општине

Успешно похађање
најмање једне обуке
чланова Савета и
најмање 5 других
представника59

Едукација свих
чланова Савета за
безбедност
саобраћаја и других
значајних појединаца
из Општине

Успешно похађање
најмање једне обуке
чланова Савета и
најмање 5 других
представника59

Председник
Савета за БС

Општинска
управа

5.

Формирање стручне
радне групе Савета
за БС за праћење
спровођења
Стратегије и
Акционог плана

Формирана стручна
радна група за
Стратегију

Председник
Савета за БС

Савет за
безбедност
саобраћаја

6.

Праћење
спровођења
Стратегије и
Акционог плана у
2022. године на свим
седницама Савета
за БС

Председник
Савета за БС,
Стручна радна
група за
Стратегију

Савет за
безбедност
саобраћаја и
сви остали
носиоци

Скупштина
/Веће

Савет за
безбедност
саобраћаја и
сви остали
носиоци

7.

Обављена анализа
спроведених
активности

Праћење спровођења
Стратегије и
Акционог плана у
2023. године на свим
седницама Савета за
БС
Израда и подношење
извештаја: о
реализацији
Стратегије и
Акционог плана у
2022. и у првих 6
месеци 2023. године

Обављена анализа
спроведених
активности

Праћење спровођења
Стратегије и
Акционог плана у
2024. године на свим
седницама Савета за
БС

Усвојени извештаји

Израда и подношење
извештаја: о
реализацији
Стратегије и
Акционог плана у
2023. и у првих 6
месеци 2024. године

Обављена анализа
спроведених
активности

Усвојени извештаји

59
Председник Општине, начелник Управе, начелници одељења, шефови одсека, директори јавних предузећа, запослени у Одсеку за инспекцијске послове, директор Основне школе, учитељи, наставници
задужени за саобраћајно образовање и васпитање и други професионалци.
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ОРГАНИЗАЦИЈА И УПРАВЉАЊE БЕЗБЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА

60
61

РБ

Активности у 2022.
години

Индикатор
перформанси

Активности у 2023.
години

Индикатор
перформанси

Активности у 2024.
години

Индикатор
перформанси

Кључни
носиоци
активности

Субјекти

8.

Израда извештаја о
стању БС у Општини
2 пута годишње60

Усвојен извештај

Израда извештаја о
стању БС у Општини
2 пута годишње60

Усвојени извештаји

Израда извештаја о
стању БС у Општини
2 пута годишње60

Усвојени извештаји

Скупштина
/Веће

Савет за
безбедност
саобраћаја, СП

9.

Одржавање седница
Савета за БС једном
месечно

Одржано 12 седница

Одржавање седница
Савета за БС једном
месечно

Одржано 12 седница

Одржавање седница
Савета за БС једном
месечно

Одржано 12 седница

Председник
Савета за БС

Савет за
безбедност
саобраћаја

10.

Присуство медија на
4 седнице Савета за
БС годишње
(квартално)

Присуство најмање
једног представника
медија и најмање
једна медијска
објава

Присуство медија на
4 седнице Савета за
БС годишње
(квартално)

Присуство најмање
једног представника
медија и најмање
једна медијска
објава

Присуство медија на
4 седнице Савета за
БС годишње
(квартално)

Присуство најмање
једног представника
медија и најмање
једна медијска
објава

Председник
Савета за БС

Савет за
безбедност
саобраћаја,
медији

11.

Припрема
појединачних
извештаја о СН
НАС61 у Општини, и
анализа на
седницама Савета
за БС

Закључци о
пропустима у
систему БС у
Општини

Припрема
појединачних
извештаја о СН НАС
у Општини, и анализа
на седницама Савета
за БС

Закључци о
пропустима у
систему БС у
Општини

Припрема
појединачних
извештаја о СН НАС
у Општини, и анализа
на седницама Савета
за БС

Закључци о
пропустима у
систему БС у
Општини

Председник
Савета за БС,
СП

Савет за
безбедност
саобраћаја

12.

Програм рада
Савета за БС за
2023. усаглашен са
Стратегијом и
Акционим планом

Програм одобрен од
стране АБС и
усвојен

Програм рада Савета
за БС за 2024.,
усаглашен са
Стратегијом и
Акционим планом

Програм одобрен од
стране АБС и
усвојен

Програм рада Савета
за БС за
2025.усаглашен са
Стратегијом и
Акционим планом

Програм одобрен од
стране АБС и
усвојен

Председник
Савета за БС,
Скупштина/
Веће

Савет за
безбедност
саобраћаја

Током августа месеца за првих 6 месеци текуће године, и у фебруару за претходну годину.
Саобраћајна незгода са настрадалим особама.
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ПЕРИОД 2022-2026. ГОД.

ОРГАНИЗАЦИЈА И УПРАВЉАЊE БЕЗБЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА
РБ

Активности у 2022.
години

Индикатор
перформанси

13.

14.

62

Обележавање Дана
сећања на жртве
саобраћајних
незгода62

Одржана
манифестација

Активности у 2023.
години

Индикатор
перформанси

Измена Програма
рада Савета за БС за
2023. у складу са
новчаним средствима
на располагању

Програм одобрен од
стране АБС и
усвојен

Обележавање Дана
сећања на жртве
саобраћајних незгода

Одржана
манифестација

Активности у 2024.
години

Индикатор
перформанси

Обележавање Дана
сећања на жртве
саобраћајних незгода

Одржана
манифестација

Кључни
носиоци
активности

Субјекти

World Rememberance Day. Трећа недеља у новембру месецу.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

75

КОНАЧАН НАЦРТ СТРАТЕГИЈЕ И АКЦИОНОГ ПЛАНА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА
ПЕРИОД 2022-2026. ГОД.
Тбл. 7. План активности у оквиру унапређења безбедности путева и улица.
УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ ПУТЕВА И УЛИЦА
РБ

Активности у 2022.
години

Индикатор
перформанси

Активности у 2023.
години

1.

Израда плана
техничког
регулисања
саобраћаја у
Сокобањи

Усвојен План
техничког регулисања
саобраћаја

2.

Реализација плана
техничког
регулисања
саобраћаја у
Сокобањи

Реализоване
активности из Плана

Реализација плана
техничког регулисања
саобраћаја у
Сокобањи

3.

Израда предлога
унапређења
саобраћајне
инфраструктуре у
надлежности
Општине и
Републике и слање
одговарајућих
захтева

Достављени захтеви

Израда предлога
унапређења
саобраћајне
инфраструктуре у
надлежности Општине
и Републике и слање
одговарајућих захтева

4.

Израда пројеката
унапређења
саобраћајне
инфраструктуре у
делу укрштања
државне и локалне
надлежности и
њихова
имплементација

Израђени пројекти и
изведени радови у
висини 5-10% новца
за унапређење саб.
инфрастр.

Израда пројеката
унапређења
саобраћајне
инфраструктуре у делу
укрштања државне и
локалне надлежности
и њихова
имплементација

Индикатор
перформанси

Активности у 2024.
години

Индикатор
перформанси

Реализоване
активности из
Плана

Достављени
захтеви

Израда предлога
унапређења
саобраћајне
инфраструктуре у
надлежности Општине
и Републике и слање
одговарајућих захтева

Достављени
захтеви

Израђени
пројекти и
изведени радови
у висини 5-10%
новца за
унапређење саб.
инфрастр.

Израда пројеката
унапређења
саобраћајне
инфраструктуре у делу
укрштања државне и
локалне надлежности
и њихова
имплементација

Израђени пројекти
и изведени радови
у висини 5-10%
новца за
унапређење саб.
инфрастр.

Кључни
носиоци
активности

Субјекти

Скупштина
/Веће

Савет за
безбедност
саобраћаја и сви
остали носиоци

ЈП Зеленило/
ЈП Напредак

Савет за
безбедност
саобраћаја

Председник
Општине

Савет за
безбедност
саобраћаја, ЈП у
Сокобањи, ЈП
Путеви Србије

Председник
Општине

Савет за
безбедност
саобраћаја, ЈП у
Сокобањи, ЈП
Путеви Србије
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КОНАЧАН НАЦРТ СТРАТЕГИЈЕ И АКЦИОНОГ ПЛАНА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА
ПЕРИОД 2022-2026. ГОД.

УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ ПУТЕВА И УЛИЦА

63
64

РБ

Активности у 2022.
години

Индикатор
перформанси

5.

Планирање,
покретање и
праћење
реализације Студије
идентификације
опасних места
(црних тачака) на
мрежи путева и
улица63

6.

Покретање,
праћење
реализације и
имплементација
пројеката санације
опасних места
(црних тачака)64

Извештај о санацији
1/3 идентификованих
опасних места

7.

Планирање,
покретање и
праћење
реализације Студије
мапирања ризика на
мрежи путева и
улица63

Идентификоване
најризичније деонице
на путевима и
улицама

Активности у 2023.
години

Индикатор
перформанси

Активности у 2024.
години

Индикатор
перформанси

Израђена студија

Покретање, праћење
реализације и
имплементација
пројеката санације
опасних места (црних
тачака)

Извештај о
санацији 1/3
идентификованих
опасних места

Покретање, праћење
реализације и
имплементација
пројеката санације
опасних места (црних
тачака)

Извештај о
санацији 1/3
идентификованих
опасних места

Кључни
носиоци
активности

Субјекти

Савет за
безбедност
саобраћаја, ЈП
Зеленило

Председник
Општине/Управа

Савет за
безбедност
саобраћаја, ЈП
Зеленило,
Председник
Општине

Председник
Општине/Управа

Савет за
безбедност
саобраћаја, ЈП
Зеленило

Председник
Општине/Управа

Најмање једном у периоду од пет година
За опасна места на државним путевима прослеђивање Републици на реализацију
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КОНАЧАН НАЦРТ СТРАТЕГИЈЕ И АКЦИОНОГ ПЛАНА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА
ПЕРИОД 2022-2026. ГОД.

УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ ПУТЕВА И УЛИЦА

65

РБ

Активности у 2022.
години

8.

Планирање,
покретање и
праћење
реализације циљане
Провере БС за
деонице јавних
путева највећег
ризика, према мапи
ризика путева и
улица65

9.

Планирање,
покретање и
праћење
реализације
независне оцене
утицаја пута на
саобраћајне незгоде
са погинулим
лицима

Индикатор
перформанси

Активности у 2023.
години

Извештаји о провери
1/3 идентификованих
ризичних деоница

Планирање,
покретање и праћење
реализације циљане
Провере БС за
деонице јавних путева
највећег ризика, према
мапи ризика путева и
улица

Извештај о
спроведеним
независним оценама

Планирање,
покретање и праћење
реализације независне
оцене утицаја пута на
саобраћајне незгоде
са погинулим лицима

Индикатор
перформанси

Кључни
носиоци
активности

Извештаји о
провери 1/3
идентификованих
ризичних
деоница

Планирање,
покретање и праћење
реализације циљане
Провере БС за
деонице јавних путева
највећег ризика, према
мапи ризика путева и
улица

Извештаји о
провери 1/3
идентификованих
ризичних деоница

Савет за
безбедност
саобраћаја, ЈП
Зеленило

Општинска
управа

Извештај о
спроведеној
независној оцени

Планирање,
покретање и праћење
реализације независне
оцене утицаја пута на
саобраћајне незгоде
са погинулим лицима

Извештај о
спроведеној
независној оцени

Савет за
безбедност
саобраћаја, ЈП
Зеленило

Општинска
управа

Индикатор
перформанси

Активности у 2024.
години

Субјекти

За ризичне деонице државних путева прослеђивање Републици на реализацију
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КОНАЧАН НАЦРТ СТРАТЕГИЈЕ И АКЦИОНОГ ПЛАНА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА
ПЕРИОД 2022-2026. ГОД.

УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ ПУТЕВА И УЛИЦА
РБ

10.

Активности у 2022.
години
Планирање,
покретање и
праћење
реализације Студије
истраживања
расподеле кретања
и системска анализа
изворно циљних
путовања на
територији
Сокобање,

Индикатор
перформанси

Активности у 2023.
години

Индикатор
перформанси

Активности у 2024.
години

Индикатор
перформанси

Израђена Студија

Кључни
носиоци
активности

Субјекти

Председник
Општине/
Управа

Савет за
безбедност
саобраћаја, ЈП
Зеленило

Председник
Општине/
Управа

Савет за
безбедност
саобраћаја, ЈП
Зеленило

Председник
Општине/
Управа

Савет за
безбедност
саобраћаја, ЈП
Зеленило

са предлогом
будућег развоја
саобраћајне
инфраструктуре

11.

Изградња тротоара
дуж свих државних
путева који пролазе
кроз насеља на
територији Општине
Сокобања

12.

Планирање,
покретање и
праћење
реализације Студије
бициклистичког
саобраћаја са
мапирањем ризика
бициклистичких рута

Изграђена 1/3 дужине
тротоара

Израђена Студија

Изградња тротоара
дуж свих државних
путева који пролазе
кроз насеља на
територији Општине
Сокобања

Изграђена 1/2
дужине тротоара

Изградња тротоара
дуж свих државних
путева који пролазе
кроз насеља на
територији Општине
Сокобања

Изграђени тротоари
у целини
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КОНАЧАН НАЦРТ СТРАТЕГИЈЕ И АКЦИОНОГ ПЛАНА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА
ПЕРИОД 2022-2026. ГОД.

УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ ПУТЕВА И УЛИЦА
РБ

Активности у 2022.
години

Индикатор
перформанси

Изградња
бициклистичких стаза
дуж главних државних
путева на територији
Општине Сокобања

13.

14.

Планирање,
покретање и
праћење Студије о
паркирању у
Сокобањи

Планирање,
покретање и изградња
паркиралишта у складу
са резултатима
Студије
Планирање,
покретање и
праћење
реализације Студије
управљања
брзинама ради
имплементације
зона 30 и зона
успореног
саобраћаја

Индикатор
перформанси

Изграђене стазе

Израђена Студија

15.

16.

Активности у 2023.
години

Израђена Студија

Изграђено
паркиралиште

Активности у 2024.
години

Индикатор
перформанси

Кључни
носиоци
активности

Субјекти

Председник
Општине/
Управа

Савет за
безбедност
саобраћаја, ЈП
Зеленило

Председник
Општине/
Управа

Савет за
безбедност
саобраћаја, ЈП
Напредак

Председник
Општине/
Управа

Савет за
безбедност
саобраћаја, ЈП
Напредак

Председник
Општине/
Управа

Савет за
безбедност
саобраћаја, ЈП
Зеленило
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КОНАЧАН НАЦРТ СТРАТЕГИЈЕ И АКЦИОНОГ ПЛАНА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА
ПЕРИОД 2022-2026. ГОД.

УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ ПУТЕВА И УЛИЦА
РБ

Активности у 2022.
години

17.

Планирање,
покретање и
праћење
реализације Студије
аутоматске
полицијске контроле
брзине ради
одређивања
оптималних
локација за
постављање
уређаја

18.

Планирање,
покретање и
праћење
реализације Студије
о анализи БС у зони
прикључака
локалних путева на
државне путеве66,
са предлогом мера

19.

Индикатор
перформанси

Активности у 2023.
години

Индикатор
перформанси

Активности у 2024.
години

Индикатор
перформанси

Кључни
носиоци
активности

Субјекти

Израђена Студија

Председник
Општине/
Управа

Савет за
безбедност
саобраћаја, СП,
ЈП Зеленило

Израђена Студија

Председник
Општине/
Управа

Савет за
безбедност
саобраћаја, СП,
ЈП Зеленило

Председник
Општине/
Управа

Савет за
безбедност
саобраћаја, ЈП
Зеленило

Примена мера у зони
прикључака локалних
путева на државне
путеве

Изведени радови

`66 Анализа контрола приступа, сигнализација, изградња посебних трака, кружних токова и сл.
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КОНАЧАН НАЦРТ СТРАТЕГИЈЕ И АКЦИОНОГ ПЛАНА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА
ПЕРИОД 2022-2026. ГОД.

УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ ПУТЕВА И УЛИЦА
РБ

Активности у 2022.
години

20.

Планирање,
покретање и
праћење
реализације Студије
о анализи
инфраструктуре
намењене кретању
рањивих учесника у
саобраћају

21.

Индикатор
перформанси

Активности у 2023.
години

Индикатор
перформанси

Активности у 2024.
години

Индикатор
перформанси

Кључни
носиоци
активности

Председник
Општине/
Управа

Израђена Студија

Примена мера на
инфраструктури за
рањиве учеснике у
саобраћају

Изведени радови

Субјекти

Савет за
безбедност
саобраћаја, ЈП
Зеленило

Председник
Општине/
Управа
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КОНАЧАН НАЦРТ СТРАТЕГИЈЕ И АКЦИОНОГ ПЛАНА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА
ПЕРИОД 2022-2026. ГОД.
Тбл. 8. План активности за унапређење безбедносних својстава возила у саобраћају.
УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСНИХ СВОЈСТАВА ВОЗИЛА У САОБРАЋАЈУ
РБ

Активности у 2022.
години

Индикатор
перформанси

Активности у 2023.
години

Индикатор
перформанси

Активности у 2024.
години

Индикатор
перформанси

Кључни
носиоци
активности

Субјекти

1.

Спровођење
контролних техничких
прегледа (КТП)
возила на путевима
Општине

Извршен КТП 2%
регистованих
возила у
Општини на
свака 3 месеца

Спровођење
контролних техничких
прегледа (КТП) возила
на путевима Општине

Извршен КТП 2%
регистованих
возила у Општини
на свака 3 месеца

Спровођење
контролних
техничких прегледа
(КТП) возила на
путевима Општине

Извршен КТП 2%
регистованих
возила у Општини
на свака 3 месеца

СП

Савет за безбедност
саобраћаја

2.

Спровођење акција
бесплатне поделе
безбедносних
седишта за
новорођену децу

Извршена подела
за сву
новорођену децу
у Општини,
најмање 7 дана
пре порођаја

Спровођење акција
бесплатне поделе
безбедносних седишта
за новорођену децу

Извршена подела
за сву новорођену
децу у Општини

Спровођење акција
бесплатне поделе
безбедносних
седишта за
новорођену децу

Извршена подела
за сву новорођену
децу у Општини

Председник
Општине/
Управа

Савет за безбедност
саобраћаја

3.

Спровођење акција
бесплатне поделе
светлосно сигналних
уређаја за бицикле на
почетку сезоне

Извршена подела
за најмање 95%
бициклиста на
путевима

Спровођење акција
бесплатне поделе
светлосно сигналних
уређаја за бицикле на
почетку сезоне

Извршена подела
за најмање 95%
бициклиста на
путевима

Спровођење акција
бесплатне поделе
светлосно сигналних
уређаја за бицикле
на почетку сезоне

Извршена подела
за најмање 95%
бициклиста на
путевима

Председник
Општине/
Управа

Савет за безбедност
саобраћаја,.
Бициклистичке
организације

4.

Спровођење акција
бесплатне поделе
светлодобојних
прслука и заштитних
кацига за децу и
старије бициклисте,
на почетку сезоне

Извршена подела
за најмање 95%
деце и старијих
бициклиста на
путевима

Спровођење акција
бесплатне поделе
заштитних кацига за
децу и старије
бициклисте, на почетку
сезоне

Извршена подела
за најмање 95%
деце и старијих
бициклиста на
путевима

Спровођење акција
бесплатне поделе
заштитних кацига за
децу и старије
бициклисте, на
почетку сезоне

Извршена подела
за најмање 95%
деце и старијих
бициклиста на
путевима

Председник
Општине/
Управа

Савет за безбедност
саобраћаја, Школе,
Бициклистичке
организације
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КОНАЧАН НАЦРТ СТРАТЕГИЈЕ И АКЦИОНОГ ПЛАНА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА
ПЕРИОД 2022-2026. ГОД.

УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСНИХ СВОЈСТАВА ВОЗИЛА У САОБРАЋАЈУ
РБ

Активности у 2022.
години

Индикатор
перформанси

Активности у 2023.
години

Индикатор
перформанси

Активности у 2024.
години

Индикатор
перформанси

Кључни
носиоци
активности

Субјекти

5.

Спровођење акција
поделе ваучера за
куповину заштитних
кацига типа "full face"
за мопедисте и
мотоциклисте
вредности најмање
10.000 динара

Извршена подела
за најмање 95%
оних који су
стекли
одговарајућу
возачку дозволу у
текућој години

Спровођење акција
поделе ваучера за
куповину заштитних
кацига типа "full face"
за мопедисте и
мотоциклисте
вредности најмање
10.000 динара

Извршена подела
за најмање 95%
оних који су стекли
одговарајућу
возачку дозволу у
текућој години

Спровођење акција
поделе ваучера за
куповину заштитних
кацига типа "full face"
за мопедисте и
мотоциклисте
вредности најмање
10.000 динара

Извршена подела
за најмање 95%
оних који су стекли
одговарајућу
возачку дозволу у
текућој години

Председник
Општине/
Управа

Савет за безбедност
саобраћаја, Аутошколе, СП

6.

Спровођење акција
бесплатне поделе
светлодобојних
прслука и трака за
децу 1. разреда ОШ

Извршена подела
за сву децу 1.
разреда ОШ

Спровођење акција
бесплатне поделе
светлодобојних
прслука и трака за
децу 1. разреда ОШ

Извршена подела
за сву децу 1.
разреда ОШ

Спровођење акција
бесплатне поделе
светлодобојних
прслука и трака за
децу 1. разреда ОШ

Извршена подела
за сву децу 1.
разреда ОШ

Председник
Општине/
Управа

Савет за безбедност
саобраћаја, ОШ

7.

Спровођење акција
бесплатне поделе
светлосно сигналних
уређаја за тракторе и
различиту
пољопривредну
механизацију

Извршена подела
за 1/3 корисника

Спровођење акција
бесплатне поделе
светлосно сигналних
уређаја за тракторе и
различиту
пољопривредну
механизацију

Извршена подела
за 1/3 корисника

Спровођење акција
бесплатне поделе
светлосно сигналних
уређаја за тракторе
и различиту
пољопривредну
механизацију

Извршена подела
за 1/3 корисника

Председник
Општине/
Управа

Савет за безбедност
саобраћаја, месне
заједнице
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КОНАЧАН НАЦРТ СТРАТЕГИЈЕ И АКЦИОНОГ ПЛАНА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА
ПЕРИОД 2022-2026. ГОД.
Тбл. 9. План активности за унапређење понашања учесника у саобраћају.
УНАПРЕЂЕЊЕ ПОНАШАЊА УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ
Индикатор
перформанси

Активности у 2024.
години

Индикатор
перформанси

Кључни
носиоци
активности

Субјекти

Спроведена
едукација све
предшколске деце

Спровођење
едукације
предшколаца о
безбедном учешћу у
саобраћају деце
пешака и бициклиста

Спроведена
едукација све
предшколске деце

Савет за
безбедност
саобраћаја

Општинска управа,
Предшколска
установа

Спроведена
едукација све
деце ОШ

Спровођење едукација
деце основношколског
узраста о безбедном
учешћу у саобраћају
деце пешака и
бициклиста

Спроведена
едукација све деце
ОШ

Спровођење
едукација деце
основношколског
узраста о безбедном
учешћу у саобраћају
деце пешака и
бициклиста

Спроведена
едукација све деце
ОШ

Савет за
безбедност
саобраћаја

Општинска управа,
Основна школа

Спроведена
едукација све
деце СШ

Спровођење едукације
средњошколаца о
безбедности
саобраћаја

Спроведена
едукација све деце
СШ

Спровођење
едукације
средњошколаца о
безбедности
саобраћаја

Спроведена
едукација све деце
СШ

Савет за
безбедност
саобраћаја

Општинска управа,
Средња школа,
Канцеларија за
младе

РБ

Активности у 2022.
години

Индикатор
перформанси

Активности у 2023.
години

1.

Спровођење едукације
предшколаца о
безбедном учешћу у
саобраћају деце
пешака и бициклиста67

Спроведена
едукација све
предшколске
деце

Спровођење едукације
предшколаца о
безбедном учешћу у
саобраћају деце
пешака и бициклиста

2.

Спровођење едукација
деце основношколског
узраста о безбедном
учешћу у саобраћају
деце пешака и
бициклиста68

3.

Спровођење едукације
средњошколаца о
безбедности
саобраћаја69

Едукацијом обухватити активности у учионици, дворишту установе и на улици.
Едукацијом обухватити активности у учионици, дворишту Школе и на улици. Обрадити учешће деце пешака и бициклиста.
69
Едукацијом обухватити: алкохол и дроге, употребу заштитних система, мобилног телефона и прекорачењу брзине. Организовати и радионицу о негативном утицају алкохола, дроге и умора на безбедност
саобраћаја са употребом наочара које симулирају алкохолисаност, утицај наркотика и умора.
67

68
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КОНАЧАН НАЦРТ СТРАТЕГИЈЕ И АКЦИОНОГ ПЛАНА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА
ПЕРИОД 2022-2026. ГОД.

УНАПРЕЂЕЊЕ ПОНАШАЊА УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ
РБ

Активности у 2022.
години

4.

Спровођење програма
вршњачке едукација о
безбедности
саобраћаја међу
основцима и
средњошколцима70

6.

Активности у 2024.
години

Индикатор
перформанси

Кључни
носиоци
активности

Субјекти

Спровођење програма
вршњачке едукација о
безбедности
саобраћаја међу
основцима и
средњошколцима

Спроведена
едукација све деце
СШ и ОШ

Спровођење
програма вршњачке
едукација о
безбедности
саобраћаја међу
основцима и
средњошколцима

Спроведена
едукација све деце
СШ и ОШ

Савет за
безбедност
саобраћаја

Општинска управа,
Средња школа,
Канцеларија за
младе

Спровођење
напредних обука за
младе возаче71

Спроведена
едукација нових
возача

Спровођење
напредних обука за
младе возаче72

Спроведена
едукација нових
возача

Савет за
безбедност
саобраћаја

Општинска управа,
ауто-школе

Едукација родитеља о
значају употребе
безбедносних седишта
за децу и правилној
употреби система
заштите за децу

Спроведена
едукација
родитеља све
новорођене деце у
Оштини

Едукација родитеља
о значају употребе
безбедносних
седишта за децу и
правилној употреби
система заштите за
децу

Спроведена
едукација
родитеља све
новорођене деце у
Оштини

Савет за
безбедност
саобраћаја,
Агенција за
безбедност
саобраћаја, СП

Општинска управа,
невладине
организације

Активности у 2023.
години

Спроведена
едукација све
деце СШ и ОШ

5.

Едукација родитеља о
значају употребе
безбедносних седишта
за децу и правилној
употреби система
заштите за децу

Индикатор
перформанси

Индикатор
перформанси

Спроведена
едукација
родитеља све
новорођене
деце у Оштини

У СШ и ОШ основати саобраћајне секције и спровести обуку вршњачких едукатора. Након тога, реализовати вршњачку едукацију.
Попут обуке која се спроводи у центру НАВАК.
72
Попут обуке која се спроводи у центру НАВАК.
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КОНАЧАН НАЦРТ СТРАТЕГИЈЕ И АКЦИОНОГ ПЛАНА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА
ПЕРИОД 2022-2026. ГОД.

УНАПРЕЂЕЊЕ ПОНАШАЊА УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ
Индикатор
перформанси

Активности у 2024.
години

Индикатор
перформанси

Кључни
носиоци
активности

Субјекти

Спроведена
едукација свих
учитеља

Едукација васпитача и
учитеља за
спровођење
образовања и
васпитања деце
предшколског и
школског узраста, о
безбедном учешћу
деце у саобраћају

Спроведена
едукација свих
учитеља

Едукација васпитача
и учитеља за
спровођење
образовања и
васпитања деце
предшколског и
школског узраста, о
безбедном учешћу
деце у саобраћају

Спроведена
едукација свих
учитеља

Председник
Општине/
Управа

Савет за
безбедност
саобраћаја,
Предшколска
установа, ОШ

8.

Едукација бициклиста
о безбедности
саобраћаја73

Едуковани
бициклисти уз
поделу
заштитине
опреме

Едукација бициклиста
о безбедности
саобраћаја

Едуковани
бициклисти уз
поделу заштитине
опреме

Едукација
бициклиста о
безбедности
саобраћаја

Едуковани
бициклисти уз
поделу заштитине
опреме

Савет за
безбедност
саобраћаја,

Општинска управа,
невладине
организације

9.

Едукација пешака о
безбедности
саобраћаја74

Едуковани
пешаци уз
поделу
заштитине
опреме

Едукација пешака о
безбедности
саобраћаја

Едуковани пешаци
уз поделу
заштитине опреме

Едукација пешака о
безбедности
саобраћаја

Едуковани пешаци
уз поделу
заштитине опреме

Савет за
безбедност
саобраћаја,

Општинска управа,
невладине
организације

10.

Едукација мопедиста и
мотоциклиста о
безбедности
саобраћаја75

Едуковани
мопедисти и
мотоциклисти
уз поделу
заштитине
опреме

Едукација мопедиста и
мотоциклиста о
безбедности
саобраћаја

Едуковани
мопедиста и
мотоциклиста уз
поделу заштитине
опреме

Едукација мопедиста
и мотоциклиста о
безбедности
саобраћаја

Едуковани
мопедиста и
мотоциклиста уз
поделу заштитине
опреме

Савет за
безбедност
саобраћаја,

Општинска управа,
невладине
организације

РБ

Активности у 2022.
години

Индикатор
перформанси

Активности у 2023.
години

7.

Едукација васпитача и
учитеља за
спровођење
образовања и
васпитања деце
предшколског и
школског узраста, о
безбедном учешћу
деце у саобраћају

73
Едукација бициклиста о значају употребе заштитних кацига и друге опреме приликом вожње бицикла, угрожености бициклиста у саобраћају, односу бициклиста и других учесника у саобраћају, прописима и
сл.
74
Едукација пешака на у циљу упознавања пешака о ризицима у саобраћају, начину кретања у саобраћају, као и значају ношења светлоoдбојне одеће при кретању у условима смањење видљивости.
75
Едукација мопедиста и мотоциклиста о значају коришћења заштитне опреме, ризицима у саобраћају, а посебно ризика брзе вожње.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

87

КОНАЧАН НАЦРТ СТРАТЕГИЈЕ И АКЦИОНОГ ПЛАНА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА
ПЕРИОД 2022-2026. ГОД.

УНАПРЕЂЕЊЕ ПОНАШАЊА УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ
РБ

Активности у 2022.
години

Индикатор
перформанси

Активности у 2023.
години

Индикатор
перформанси

Активности у 2024.
години

Индикатор
перформанси

Кључни
носиоци
активности

Субјекти

11.

Едукација возача
трактора и радних
машина о безбедности
саобраћаја76

Едуковани
трактористи уз
поделу
заштитине
опреме

Едукација возача
трактора и радних
машина о безбедности
саобраћаја

Едуковани
тракктористи уз
поделу заштитине
опреме

Едукација возача
трактора и радних
машина о
безбедности
саобраћаја

Едуковани
тракктористи уз
поделу заштитине
опреме

Савет за
безбедност
саобраћаја,

Општинска управа,
невладине
организације

12.

Едукација старијих о
безбедности
саобраћаја77

Спроведена
едукација

Едукација старијих о
безбедности
саобраћаја

Спроведена
кампања

Едукација старијих о
безбедности
саобраћаја

Спроведена
кампања

Савет за
безбедност
саобраћаја,

Општинска управа,
невладине
организације

13.

Едукација
професионалних
возача и руководиоца
транспортних
компанија78

Спроведена
едукација

Едукација
професионалних
возача и руководиоца
транспортних
компанија

Спроведена
едукација

Едукација
професионалних
возача и
руководиоца
транспортних
компанија

Спроведена
едукација

Савет за
безбедност
саобраћаја

Општинска управа,
Транспортне
компаније, Аутошколе

Едукација о правилном означавању возила којим управљају, као и правилном понашању у саобраћају.
Едукација старијих особа ради упознавања са ризицима којима су изложени у саобраћају. Организовати кампању за безбедност саобраћаја посебно усмерену на стара лица.
78
Едукација руководиоца транспортних компанија о времену рада и одмора професионалних возача, о негативном утицају умора на безбедност саобраћаја. Едукација професионалних возача о последицама
вожње под утицајем умора.
76
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КОНАЧАН НАЦРТ СТРАТЕГИЈЕ И АКЦИОНОГ ПЛАНА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА
ПЕРИОД 2022-2026. ГОД.
Тбл. 10. План активности за унапређење деловања после саобраћајне незгоде.
УНАПРЕЂЕЊЕ ДЕЛОВАЊА ПОСЛЕ САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
РБ

1.

2.

79
80

Активности у 2022.
години

Обука о пружању прве
помоћи у СН79

Обука о обезбеђењу
места СН80

Индикатор
перформанси

Спроведена
обука

Спроведена
обука

Активности у 2023.
години

Обука о пружању прве
помоћи у СН

Обука о обезбеђењу
места СН

Индикатор
перформанси

Спроведена обука

Спроведена обука

Активности у 2024.
години

Обука о пружању
прве помоћи у СН

Обука о обезбеђењу
места СН

Индикатор
перформанси

Кључни
носиоци
активности

Субјекти

Спроведена обука

СП, Ватрогасна
јединица, Дом
здравља/
Болница

Савет за
безбедност
саобраћаја,
Општинска
Управа,

Спроведена обука

СП, Ватрогасна
јединица, Дом
здравља/
Болница

Савет за
безбедност
саобраћаја,
Општинска
Управа,

Обука грађана о способностима хитних служби за реаговање у случају саобраћајне незгоде.
Спровести обуку о начину обезбеђења места саобраћајне незгоде за грађане и службе које су присутне на месту саобраћајне незгоде.
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