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Резиме: Организација и рад у области безбедности саобраћаја на локалном нивоу заузима значајно место у
целокупном систему безбедности саобраћаја. Основни циљ јединица локалне самоуправе, у области безбедности
саобраћаја, јесте предузимање одговарајућих мера и активности како би допринеле унапређењу безбедности
саобраћаја у својој средини. Нови Закон о безбедности саобраћаја на путевима (ЗоБС) дао је знатно веће поверење,
дефинисао улогу, задатке и одговорност јединица локалне самоуправе у систему безбедности саобраћаја. У овом
раду ће бити приказане и анализиране најважније мере и активности које је реализовала јединица локалне
самоуправе у Крушевцу у циљу доследне примене одредби новог ЗоБС-а, како би се остварило успешно управљање
безбедношћу саобраћаја на локалном нивоу.
Кључне речи: безбедност саобраћаја, јединице локалне самоуправе, обавезе, перспектива.
Abstract: The structure and operation in the field of traffic safety at the local level has an important place in the entire
system of traffic safety. The main objective of local governments in the area of traffic safety is to take appropriate measures
and activities to contribute to the improvement of road safety in their community. The new Law on Road Traffic Safety gave
a much higher confidence, defined the role, duties and responsibilities of local government in the system of traffic safety.
This paper will present and analyse the most important measures and activities implemented by the local government in
Krusevac to the consistent implementation of the provisions of the new Law of the traffic safety in order to achieve
successful management of traffic safety at the local level.
Keywords: traffic safety, law, local government units, liabilities, condition, prospects.

1. УВОД
На претходним симпозијумима и саветовањима у више наврата је наглашено да ранији Закон о основама
безбедности саобраћаја на путевима и Закон о безбедности саобраћаја на путевима (који су се примењивали до
10. децембра 2009. године) нису у довољној мери конкретизовали улогу јединица локалне самоуправе у
безбедности саобраћаја. Из тих разлога, у градовима и општинама широм Србије, није успостављен квалитетан
рад најважнијих субјеката безбедности саобраћаја а пре свега: није уведен систем праћења и извештавања о
стању безбедности саобраћаја, нису реализовани принципи стратешког управљања безбедношћу саобраћаја и
није прецизно дефинисан систем одговорности за стање безбедности саобраћаја на локалном нивоу.
Закон о безбедности саобраћаја на путевима (ЗоБС) је много боље дефинисао улогу, задатке и одговорност
јединица локалне самоуправе у систему безбедности саобраћаја. У том смислу, посебну пажњу заслужују одредбе о
саобраћајном образовању и васпитању, о управљању безбедношћу саобраћаја, о спортским и другим приредбама
на путу, о безбедности путева, о мерама техничког регулисања саобраћаја, о професионалним возачима и возачима
трамваја, о условима које морају да испуњавају насеља за одржавање практичног дела возачког испита, о снимању
саобраћаја, уклањању непрописно заустављених, односно паркираних возила и о обавези организације послова
безбедности саобраћаја у јединици локалне самоуправе (Липовац, ех а1., 2010: 20).
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Након доношења новог Закона о безбедности саобраћаја на путевима, управљач пута на територији
града Крушевца у сарадњи са управом града Крушевца, препознао је проблем безбедности саобраћаја на
својој територији и путевима којима управља. Из тих разлога на локалном нивоу, управа града Крушевца
формирала је Савет за безбедност саобраћаја на путевима који предлаже активности за унапређење
безбедности саобраћаја, планира мере и активности, прати и извештава о пословима безбедности
саобраћаја.
У овом раду ће бити приказане и анализиране најважније мере и активности које је реализовала
јединица локалне самоуправе у Крушевцу у циљу доследне примене одредби новог ЗоБС-а, како би се
остварило успешно управљање безбедношћу саобраћаја на локалном нивоу.
2. АКТИВНОСТИ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У КРУШЕВЦУ У ПОГЛЕДУ БЕЗБЕДНОСТ
САОБРАЋАЈА
Извршни орган јединице локалне самоуправе града Крушевца, градско веће, основало је тело за
координацију, односно Савет за безбедност саобраћаја на путевима, ради усклађивања послова
безбедности саобраћаја на путевима који су из делокруга јединице локалне самоуправе. Претеча Савета
за безбедност саобраћаја на путевима града Крушевца била је Комисија за безбедност саобраћаја која је
функционисала све до почетка примене новог Закона о безбедности саобраћаја на путевима, односно до
почетка 2010. године. Савет за безбедност саобраћаја на путевима града Крушевца заседа најмање једном
месечно, а у случају потребе или на иницијативу председника Савета одржава се ванредно заседање овог
тела.
Градска управа и Савет за безбедност саобраћаја на путевима су у досадашњем раду спровели низ
акција у погледу техничког регулисања саобраћаја на територији града и у погледу саобраћајног
образовања и васпитања ученика основних школа. Наиме, све основне школе на територији града
Крушевца добиле су опрему за образовање и припремање ученика за такмичење „ШТА ЗНАШ О
САОБРАЋАЈУ“, које организује Ауто-мото савез Србије уз подршку Министарства просвете,
Министарства унутрашњих послова, Министарства инфраструктуре, Друштва наставника техничког
образовања Србије, ауто-мото клубова, ауто-школа, спонзора и пријатеља смотре.
У циљу делотворнијег и ефикаснијег рада Савета за безбедност саобраћаја на путевима, градско веће
града Крушевца усвојило је програм унапређења безбедности саобраћаја на територији града Крушевца у
2013. години. Основна сврха доношења програма јесте да предложи скуп неопходних активности и
одреди неопходне ресурсе којима ће се обезбедити оптимална примена мера за повећање безбедности
саобраћаја.
Овим програмом унапређења система безбедности саобраћаја предвиђене су следеће мере:
1. Повећање безбедности учесника у саобраћају у зони школа,
2. Повећање степена безбедности учесника у саобраћају на семафоризованим раскрсницама,
3. Постављање пешачко-информативне, путоказне и туристичке сигнализације и
4. Унапређење саобраћајног васпитања и образовања и превентивно-промотивне активности из
области безбедности саобраћаја.
2.1. Финансирање програма унапређења безбедности саобраћаја на територији града Крушевца
Према извештају Одсека за финансије, привреду и екологију града Крушевца за 2011. годину [1],
приходима од новчаних казни за саобраћајне прекршаје (план: 14.600.000,00 дин., остварено:
11.730.748,00 дин.), финансиран је Програм унапређења безбедности саобраћаја на територији града на
следећи начин:
Табела 1. Извештај о утрошеним средствима за 2011.годину

Р. Б. Опис
План
Остале специјализоване услуге (штампање флајера, медијске
1. услуге, светлећи прслуци за ђаке, саобраћајни буквар, Савет за 2.300.000,00
безбедност и такмичења из области саобраћаја)
Аутопутеви, путеви, тунели, мостови и надвожњаци (изградња
2.
5.000.000,00
полигона за обуку возача)
Капитално одржавање аутопутева, путева, мостова, надвожњака и
3. тунела (извршење се односи на постављање саобраћајне 7.300.000,00
сигнализације у школама)

Извршење
1.135.651,00
0
150.000,00
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Оријентациони трошкови за реализацију програма у 2013. години износе 15.000.000,00 динара чији су
носиоци органи локалне самоуправе. Средства за реализацију Програма обезбеђена су:
 из буџета града Крушевца за 2013. годину по основу наплаћених новчаних казни за
прекршаје предвиђене чл. 18. Закона о безбедности саобраћаја на путевима и
 из осталих прихода.
Буџетска средства за реализацију Програма неопходна за финансирање одређених активности у 2013.
години утврђена су финансијским планом Градске управе и Градоначелника [2].
Табела 2. План трошења средства за 2013.годину

Р.б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Опис
Израда пројектне документације
Извођење радова по пројекту у зонама школа
Израда пројектне документације за пешачко-информативну, путоказну и
туристичку сигнализацију и извођење радова по пројекту
Извођење радова на замени спољне опреме на светлосној саобраћајној
сигнализацији – модернизација семафора
Набавка светлећих прслука, саобраћајних буквара и маркера за ђаке
прваке
Накнада за рад чланова Савета за безбедност саобраћаја на путевима

Висина
1.500.000,00 дин.
7.000.000,00 дин.
3.000.000,00 дин.
2.500.000,00 дин.
500.000,00 дин.
500.000,00 дин.

3. ЕДУКАЦИЈА ДЕЦЕ О САОБРАЋАЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА
Деца спадају у групу најугроженије категорије учесника у саобраћају. Најчешће страдају као пешаци,
возачи бицикла или путници у возилу. У ситуацији када је саобраћај лоше регулисан, када се одвија у
отежаним условима, при негативном дејству свих елемената система „возач-возило-пут-околина“ и када
је испољено високо недисциплиновано понашање и негирање примене правила и прописа, изазива се
висока угроженост свих учесника у саобраћају.
Саобраћајно образовање и васпитање представља битан подсистем укупног система превенције
безбедности саобраћаја. Савет за безбедност саобраћаја на путевима града Крушевца је највећи део
својих активности посветио унапређењу безбедности деце у саобраћају. У последњих годину дана,
чланови Савета су редовно обилазили основне школе и у сарадњи са руководством школа организовали
теоријска предавања и практичне саобраћајне секције. Ученици свих основних школа у Крушевцу су у
току ове акције добили светло одбојне прслуке, а све основне школе по један бицикл у циљу практичног
едуковања ученика о правилном понашању при учествовању у саобраћају.
У основним школама на подручју града Крушевца у обавезном плану и програму рада предвиђене су
области које укључују саобраћајно образовање. У нижим разредима (од 1. до 4. разреда) у оквиру
предмета „Свет око нас“ обрађују се наставне теме којима се ученици едукују о основним појмовима и
правилима саобраћаја. Ученици 5. и 6. разреда у оквиру предмета „техничко и информатичко
образовање“ изучавају врсте, структуру и функције саобраћаја. Основне школе у оквиру својих
ваннаставних активности једном недељно одржавају саобраћајне секције. Ове саобраћајне секције се
базирају на практичном делу едукације ученика. Учитељи и наставници у сарадњи са школским
полицајцем изводе децу на терен где им демонстрирају правилно понашање у саобраћају у различитим
ситуацијама, а у појединим школама и о правилном понашању при коришћењу градског превоза.
4. УРЕЂЕЊЕ ЗОНА ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА
Према плану трошења средстава за унапређење безбедности саобраћаја град Крушевац је за 2013.
годину планирао средстава у вредности од 15.000.000,00 динара. Из приложеног плана трошења
средстава може се видети да је чак 50% средстава предвиђено за извођење радова по пројекту у зонама
школа на територији града Крушевца. На територији града Крушевца постоји 19 основних и 6 средњих
школа, које се налазе у центру и приградском подручју града (Слика 1.). Већи број ових школа налази се
поред прометних саобраћајница, а неке од њих немају адекватно обележену саобраћајну сигнализацију.
Органи локалне самоуправе улажу максималне напоре како би се стање саобраћајне инфраструктуре у
зонама школе побољшало. Савет за безбедност саобраћаја на путевима града Крушевца, највећи део
својих активности и финансирања усмерио је у правцу безбедности деце, односно побољшања
саобраћајне инфраструктуре у зонама школа.
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Слика 1. Распоред основних и средњих школа на територији града Крушевца

1. ОШ „Вук Караџић“
2. ОШ „Доситеј Обрадовић“
3. ОШ „Бранко Радичевић“
4. ОШ „Нада Поповић“
5. ОШ „Јован Јовановић Змај“
6. ОШ „Јован Поповић“

Табела 3. Легенда обележених локација на слици 1.
7. ОШ „Драгомир Марковић“
8. ОШ „Свети Сава“
9. Музичка школа „Стеван Христић“
10. Гимназија
11. Комплекс школа – Медицинска; Машинско-елетротехничка; Хемијска
12. Комплекс школа – Економско-трговинска; Техничка

Основне школе „Вук Караџић“, „Доситеј Обрадовић“, „Нада Поповић“, „Јован Поповић“, „Свети
Сава“, Гимназија и комплекс средњих школа – Медицинска школа, Машинско-електротехничка школа и
Хемијска школа, имају комплетно уређену саобраћајну инфраструктуру у виду: тротоара, пешачких
ограда и осталих техничких средстава за заштиту деце. Остале основне и средње школе на територији
града немају комплетно уређену саобраћајну инфраструктуру.
Савет за безбедност саобраћаја на путевима града Крушевца је у 2012-ој години успешно реализовао
комплетно уређивање саобраћајне инфраструктуре у три основне школе. Средства којима је уређење
саобраћајне инфраструктуре у зонама школа извршено обезбеђена су из буџета града којима савет за
безбедност саобраћаја располаже. Савет за безбедност саобраћаја града Крушевца има у плану да у
наредној години реализује што више акција уређивања саобраћајне инфраструктуре у зонама школа које
сада немају адекватну и комплетно уређену саобраћајну инфраструктуру. Наравно, исход њиховог рада
зависиће и од њихових финансијских могућности које су предвиђене буџетом града Крушевца.

Слика 2. Изглед зоне основне школе „Свети Сава“ у Читлуку пре реконструкције

У зони основне школе „Свети Сава“ у Читлуку, извршено је ванредно уређење саобраћајне
инфраструктуре након другог по реду страдања ученика ове основне школе. Наредбом и финансијском
подршком Министарства саобраћаја је у августу 2012. године започето комплетно реструктуирање
саобраћајне инфраструктуре. У зони ове основне школе комплетно је реконструисан део пута који пролази
кроз зону школе, реконструисана су аутобуска стајалишта, изграђени су тротоари који су од коловоза
одвојени каналима за одвођење атмосферских вода и постављена обележја зоне школе (слика 3.).
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Слика 3. Реконструисани део пута у зони ОШ „Свети
Сава“

Слика 4. „Критична“ раскрсница у чијој близини не
постоји пешачки прелаз

Међутим, услед одређених пропуста, на критичној раскрсници (на којој су се десиле обе незгоде у
којима су страдали ученици ове школе), на којој деца свакодневно прелазе улицу на путу до школе, није
постављен пешачки прелаз који ће ђацима ове школе омогућити безбедније кретање до школе и назад
(слика 4.). Најближи пешачки прелаз налази се на око 300м од „критичне“ раскрснице и једини је у зони
ове школе.
У новом ЗоБС-у, у поглављу које се односи на Техничко регулисање саобраћаја, чланом 163, у ставу 3
наведено је да је управљач пута обавезан да у зонама школа примени посебна техничка средства за
заштиту безбедности деце.
На основу искуства земаља у окружењу, посебна техничка средства за заштиту безбедности деце
представљају систем средстава, опреме, уређаја и ознака за: обележавање зоне заштите, санирање
опасних места и деоница унутар зоне заштите, обележавање безбедних путева и коридора унутар и око
зоне заштите и служе да омогуће безбедно учешће деце у саобраћају. Посебна техничка средства за
заштиту безбедности деце у саобраћају се примењују у зонама школа, предшколских установа, дечијих
вртића и других локација и зона где су учестали и изражени пешачки токови деце у саобраћају. Посебна
техничка средства за заштиту безбедности деце у саобраћају приказана су на сликама 5 и 6.

Слика 5. Изглед пешачког прелаза са маркерима са
црвеним и белим катадиоптерима

Слика 6. Постављање термопластичних ознака на
коловозу и заштитних металних стубића

Према искуствима земаља у окружењу, примена посебних техничких средства за заштиту
безбедности деце у саобраћају врши се у складу се Елаборатом заштите безбедности деце у саобраћају и
пројектом примене посебних техничких средстава за заштиту деце у саобраћају. Елаборат заштите
безбедности деце у саобраћају треба да садржи: свеобухватну анализу стања безбедности деце у зони
заштите, утврђена опасна места и деонице на уличној мрежи, анализу стања уличне мреже, саобраћајне
сигнализације и опреме, предлог неопходних мера у зони заштите и предлог посебних техничких
средстава.
5. ПРЕДЛОГ МЕРА И АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ ПОВЕЋАЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА
Велики број локалних заједница, није много унапредио управљање безбедношћу саобраћаја на својој
територији. Иако се Закон о безбедности саобраћаја на путевима примењује већ три године, већина
локалних заједница није предузела озбиљније кораке за поступање по закону.

Ана Јовић, Милан Сарић
СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВА ГРАДА КРУШЕВЦА У ПОГЛЕДУ ОБАВЕЗЕ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ У СПРОВОЂЕЊУ ОДРЕДБИ ЗоБС-а

С обзиром да је Извршни орган јединице локалне самоуправе града Крушевца, основао Савет за
безбедност саобраћаја, неопходно би било да се у оквиру савета у циљу ефикаснијег рада основати радне
групе које ће стручно подржавати рад тог тела (нпр. група за саобраћајно образовање и васпитање, група
за унапређење процеса откривања и санкционисања прекршаја, група за инфраструктуру, група за
кампање, група за стратешко планирање итд.)
Да би се ефикасно управљало безбедношћу саобраћаја локална заједница града Крушевца треба да
реализује одређене мере и активности, а пре свега да донесе:
 Стратегију безбедности саобраћаја на подручју града Крушевца за период од пет година;
 Извршни план безбедности саобраћаја на подручју града Крушевца за прву годину
реализације стратегије;
 Програм расподеле финансијских средстава намењених безбедности саобраћаја на годишњем
нивоу у складу са чланом 19 ЗоБС-а;
 Одлуку о Праћењу безбедности саобраћаја на територији града Крушевца.
Кроз стратегију безбедности саобраћаја локалне самоуправе потребно је дефинисати циљеве
безбедности саобраћаја, улоге и одговорности, програмске области, смернице, рокове за реализацију,
начин финансирања. Праћење безбедности саобраћаја је први предуслов за успешно управљање
безбедношћу саобраћаја, за разумевање проблема безбедности саобраћаја, подизање свести о значају
проблема, припрему, доношење, спровођење и евалуацију стратешких докумената, развој научне мисли
безбедности саобраћаја, а посебно за сагледавање ефеката мера примењених у нашим условима.
Надлежни орган локалне самоуправе у склопу праћења безбедности саобраћаја подноси извештај о стању
безбедности саобраћаја на подручју града Крушевца, и то најмање два пута годишње.
Систем управљања безбедношћу саобраћаја биће успешан и одржив само ако се трајно обезбеди
прилив средстава довољних за његово финансирање (Липовац, ех а1., 2010: 20).
6. ЗАКЉУЧАК
Нови закон о безбедности саобраћаја на путевима дао је оквире за успешно успостављање система
који ће омогућити ефикасније управљање безбедношћу саобраћаја на путевима. Локална самоуправа
града Крушевца је у великој мери подржала планирање и спровођење свих мера и активности из новог
Закона о безбедности саобраћаја на путевима, а посебно у погледу саобраћајног образовања и васпитања,
као и мере заштите деце и рањивих учесника у саобраћају. Разлог за такав начин рада Савета за
безбедност саобраћаја на путевима града Крушевца је у томе што промена понашања учесника у
саобраћају представља највећи потенцијал утицаја на безбедност саобраћаја. Одредбом новог Закона о
безбедности саобраћаја у којој су реалније и прецизније дефинисани извори финансирања безбедности
саобраћаја, начин расподеле и намена средстава на нивоу локалне самоуправе, омогућен је ефикаснији и
делотворнији начин рада локалне самоуправе у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима.
На основу предузетих акција и мера за унапређење безбедности саобраћаја на територији града
Крушевца које су описане у раду, може се закључити да институције локалне самоуправе улажу
максималне напоре у унапређење безбедности саобраћаја, како се не би поновила негативна искуства из
прошлости.
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