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АКТА СО КОЦЕЉЕВА 

 

 
 

001 

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/2007), члана 2. став 1. тачка 53. Закона о буџе-

тском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 

73/2010 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 

63/2013, 142/14, 68/15, 103/2015 и 99/16) и члана 36. 

Статута Општине Коцељева („Сл. лист Општине“, 

бр.27/08), а на предлог Општинског већа општине, 

Скупштина општине Коцељева је на седници одржа-

ној дана 13.06.2018. године, донела 

О Д Л У К У  

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

КОЦЕЉЕВА ЗА 2017. ГОДИНУ ОПШТИ ДЕО 

Члан 1. 

Остварени текући приходи и примања, као и извр-

шени текући расходи и издаци у завршном рачуну 

буџета општине Коцељева у 2017. години износе у 

динарима: 

I. Укупно остварени текући при-

ходи, примања и пренета средстава 

(примања) .............................................. 596.689.000,00 

II. Укупно извршени текући ра-

сходи и издаци (издаци) ....................... 320.798.000,00 

III. Разлика укупних примања и 

укупних издатака ( I-II)........................... 275.891.000,00 

Члан 2. 

У Билансу стања на дан 31. децембра 2017. године 

(Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од 

995.443.000,00 динара и укупна пасива у износу од 

995.443.000,00 динара. 

(У прилогу бр.1. се даје из Оbрасца 1 структура 

активе и пасиве на нивоу категорије према еконо-

мској класификацији). 

Члан 3. 

У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. 

јануара до 31. децембра 2017. године ( образац 2) 

утврђени су следећи износи, и то: 

1.Укупно остварени текући приходи и примања од продаје 

 нефинансијске имовине 

 

382.561.000,00 

 2.Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку 

 нефинансијске имовине 

 

320.798.000,00 

 3. Вишак прихода и примања-буџетски суфицит (ред.бр.2-ред.бр.1 61.763.000,00 

 4. Кориговани вишак прихода и примања-буџетски суфицит 

 а)увећан за укључивање: 

 -дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година 

 који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године; 

 -дела новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку 

нефинансијске имовине; 

 -дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за 

покриће расхода и издатака текуће године; 

 -износа расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из 

кредита;  

 -износа приватизационих примања коришћена за покриће расхода и издатака 

текуће године 

 

 

214.128.000,00 
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Кориговани вишак прихода и прилива – суфицит у 

износу од 275.891.000,00 динара преноси се у 

наредну годину и састоји се из: 

-Дела нераспоређеног вишка прихода и прилива 

– суфицита у износу од 275.891.000,00 / 214.128.000,00 

+ 61.763.000,00/ динара  

Члан 4 

Буџетски суфицит,примарни суфицит и укупни 

фискални резултат буџета утврђени су у следећим 

износима, и то: 

(У 000 динара) 

О П И С 
Економска 

класификација 

Буџетска* 

средства 

Додатна 

средства 

Укупна 

средства 

3+4 

1 2 3 4 5 

I УКУПНА СРЕДСТВА ( II+III) 3+7+8 579.241 17.448 596.689 

II УКУПНА ПРИМАЊА (1+2) 7+8 367.061 15.500 382.561 

1. Текући приходи 7 366.800 15.500 382.300 

2.Приходи од продаје нефинансијске 

имовине 

 

8 

 

261 

 

  

 

261 

III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА 3 212.181 1.948 214.128 

IV УКУПНИ ИЗДАЦИ  4+5+6 303.397 17.401 320.798 

4. Текући расходи  4 241.603 16.655 258.258 

5. Издаци за нефинансијску имовину 5 61.794 746 77.624 

6.Издаци за отплату главнице и набавку 

финансијске имовине (6.1+6.2) 

 

6 

 

- 

 

- 

 

- 

6.1 Издаци за отплату главнице 611 - - - 

6.2 Набавка финансијске имовине Део 62    

V УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ 

ИЗДАЦИ 

 

(3+7+8)-(4+5+6) 

 

275.844 

 

47 

 

275.891 

VI БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (1+2)-(4+5) 
( 7+8)- (4+5) 

 

 

63.664 

 

-1.901 

 

61.763 

VII УКУПНИ ФИНАНСИЈСКИ СУФИЦИТ  

VI-6.1-6.2) 

 

(7+8)-(4+5+6.1+6.2) 

 

63.664 

 

-1.901 

 

61.763 

*буџетска средства су: средства из прихода,примања и пренетих неутрошених средстава 

Буџетски суфицит , као разлика између укупног 

износа текућих прихода, примања остварених по 

основу продаје нефинансијске имовине и пренетих 

средстава у укупног износа текућих расхода и изда-

така за набавку нефинансијске имовине, утврђен је у 

износу од 275.891.000,00 динара. 

Укупан фискални суфицит је буџетски суфицит, 

коригован за издатке за набавку финансијске имо-

вине (осим за набавку домаћих хартија од вредности 

и утврђен је у износу од 275.891.000,00 динара. 

Члан 5. 

Рачун финансирања буџета општине Коцељева у 

2017. години укупно износи: 

динара 

I Примања од задуживања  

II Примања од продаје финансијске имовине  

III Издаци за набавку финансијске имовине (за 

набавку домаћих хартија од вредности)  

IV Издаци за отплату главнице дуга  

V Нето финансирање  

VI Укупан фискални суфицит/дефицит плус нето 

финансирање  

Члан 6. 

Остварени вишак прихода и примања-суфицит 

(консолидовани) из члана 3. ове одлуке, у износу од 

275.891.000,00 динара преноси се у наредну годину и 

састоји се из; 

 - дела нераспоређеног вишка прихода и при-

мања-суфицита у износу од 275.844.000,00 динара; 

 - вишка прихода и примања-суфицита средстава 

из донација у укупном износу од 41.000,00 динара 

б) умањен за укључивање издатака: 

 -утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје 

 нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима; 
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 - вишка прихода и примања-суфицита инди-

ректних корисника буџета општине Коцељева у 

укупном износу од 6.000,00 динара, и то: 

1) ПУ Полетарац.................................. 5.000,00 дин. 

2) Библиотека „Јанко 

Веселиновић“ ............................................ 1.000,00 дин.  

УКУПНО 6.000.00 дин. 

Остварени вишак прихода и примања – суфи-

цит,индиректни корисници ће користити у складу са 

одлуком својих органа управљања. 

Члан 7. 

У Извештају о капиталним издацима и фина-

нсирању у периоду од 1. јануара до 31. децембра 

2017. године (Образац 3), утврђени су укупни извори 

финансирања у износу од 261.000,00 динара и уку-

пни издаци у износу од 62.540.000,00 динара, то јест 

мањак примања од 62.279.000,00 динара. 

Члан 8. 

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. 

јануара до 31. децембра 2017. године (Образац 4), 

утврђени су укупни новчани приливи у износу од 

382.561.000.00 динара, укупни новчани одливи у 

износу од 320.798.000.00 динара и салдо готовине на 

крају године у износу од 1275.891.000,00 динара. 

Члан 9. 

И извештају о извршењу буџета у периоду од 1. 

јануара до 31. децембра 2017. године ( Oбразац 5), 

утврђена је укупна разлика у износу од 61.763.000,00 

динара, између укупних прихода и примања у износу 

од 382.561.000,00 динара и укупних расхода и 

издатака у износу од 320.798.000,00 динара по ниво-

има финансирања из: Републике,Аутономне покра-

јине, -општине, донација и осталих извора. 

(У прилогу број 2. се даје из Оврасца 5 стру-

ктура прихода и примања, расхода и издатака, као 

и остварена разлика између примљених и утроше-

них средстава) 

ПОСЕБАН ДЕО 

Члан 10. 

Укупни планирани и остварени текући приходи и 

примања од продаје нефинанијске имовине и при-

мања од задуживања и продаје финансијске имовине 

према економској класификацији износе у динарима: 

- Планирани приходи и 

примања  ............................................... 130.000,00 дин. 

- Остварени текући при-

ходи и примања ...................................  261.000,00 дин. 

(У прилогу број 3. се даје табеларни приказ 

планираних и остварених текућих прихода и при-

мања од продаје нефинанијске имовине и примања 

од задуживања и продаје финансијске имовине пре-

ма одлуци о буџету општине Коцељева за 2017. 

годину у динарима) 

Члан 11 

Укупно планирани и извршени текући расходи и 

издаци за нефинансијске имовине из буџета општине 

Коцељева према одлуци о буџету општине Коцељева 

за 2015. годину према економској класификацији 

износе у динарима: 

- Планирани расходи и издаци 87.205.000,00 

динара 

- Извршени расходи и издаци из буџета опш-

тине 61.794.000,00 динара 

- Извршени расходи и издаци из осталих извора 

746.000,00 динара 

(У прилогу број 4.се даје табеларни приказ пла-

нираних и извршених текућих расхода и издатака 

за нефинансијску имовину из буџета општине Коце-

њева према одлуци о буџету општине Коцељева за 

2017. годину /Буџетска средства/ у динарима) 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Чкан 12. 

Завршни рачун буџета општине Коцељева садржи: 

1) Биланс стања на дан 31.12.2017. године; 

2) Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2017. 

до 31.12.2017. године; 

3) Извештај о капиталним расходима и фина-

нсирању у периоду 01.01.2017. до 31.12.2017. године; 

4) Извештај о новчаним токовима у периоду од 

01.01.2017. до 31.12.2017. године. 

5) Извештај о извршењу буџета сачињен тако да 

приказује разлике између одобрених средстава и 

извршења у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. 

године; 

6) Објашњење великих одступања између одо-

брених средстава и извршења за период 01.01. 2017. 

до 31.12.2017. године. 

7) Извештај о примљеним донацијама и креди-

тима, домаћим и иностраним и извршеним отпла-

тама дугова у периоду 01.01.2017. до 31.12.2017. 

године; 

8) Извештај о коришћењу средстава из текуће и 

сталне буџетске резерве за период 01.01.2017. до 

31.12.2017. године; 

9) Извештај о гаранцијама датим у току фискалне 

године у периоду од 01.01.2017. године до 31.12.2017. 

године- у овом Извештају се наводи да градови и 

општине у складу са одредбама Закона о јавном дугу 

не могу да дају гаранције; 

10) Извештај о излазним резултатима програ-

мског дела буџета за период 01.01.2017. године до 

31.12.2017. године; 

11) Детаљан извештај о реализацији средстава 

програма и пројеката који се финансирају из буџета 

за период 01.01.2017. до 31.12.2017. године, а 

односе се на: 
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- субвенције јавним нефинансијским предузе-

ћима и организацијама и приватним предузећима; 

- трошење наменских јавних прихода и сопстве-

них прихода; 

- коришћење средстава из одобрених проје-

ктних зајмова; 

- коришћење средстава за набавку финансијске 

имовине; 

12) Напомене о рачуноводственим политикама и 

додатним анализама, образложењима и сравњивању 

ставки извода и извештаја обухваћених завршним 

рачуном за период 01.01.2017. до 31.12.2017. године. 

(Извештаји су саставни део одлуке и налазе се 

као посебни прилози) 

Члан 13. 

Извештај о извршењу Олуке о буџету општине 

Коцељева за 2017. годину је саставни део ове Одлуке. 

Члан 14. 

 Одлуку о завршном рачуну буџета општине за 

2017. годину, заједно са Извештајем о извршењу 

Одлуке о буџету општине Коцељева за период 01. 

јануар – 31. децембар 2017. године доставити 

Управи за трезор, најкасније до 15. јуна 2018. године. 

Члан 15. 

Ова одлука ће се објавити у службеном листу 

општине Коцељева. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА 

Број: 06-17 од 13.06.2018. год. 
 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ  

Владан Јанковић, с.р. 
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На основу члана 15. став 1. тачка 8. Закона о 

ванредним ситуацијама (''Сл. гласник РС'', бр. 111/09, 

92/11 и 93/12) и члана 36. став 1. тачка 6. Статута 

Општине Коцељева (''Сл. лист града Шапца и опш-

тина Богатић, Владимирци и Коцељева'', бр. 27/08), 

Скупштина општине Коцељева на седници одржаној 

дана 13.06.2018. године, донела је 

О Д Л У К У  

О ДРУГОЈ ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ 

ОВЛАШЋЕНИХ И ОСПОСОБЉЕНИХ ПРАВНИХ 

ЛИЦА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ЗАШТИТУ И 

СПАСАВАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА 

Члан 1. 

У члану 1. став. 1. после тачке 12. Одлуке о одре-

ђивању овлашћених и оспособљених правних лица 

од посебног значаја за заштиту и спасавање у 

ванредним ситуацијама (''Сл. лист града Шапца и 

општина Богатић, Владимирци и Коцељева'', бр. 

29/11 и 5/12) додаје се тачка 13. која гласи: 

''13. ''Развојно иновациони систем'' доо Београд, 

Обилићев венац 18, пружа услуге у области израде 

планова заштите и спасавања у ванредним ситуа-

цијама, истраживања у области безбедности, процена 

ризика и процена угрожености, изнајмљивања опре-

ме за превенцију поплава и за санирање последица 

изазваних елементарним непогодама.'' 

Члан 2. 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у ''Службеном листу града Шапца и 

општина Богатић, Владимирци и Коцељева''.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА 

Број: 06-17 од 13.06.2018. год. 
 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ  

Владан Јанковић, с.р. 

 

 

003 

На основу чл. 2., чл. 61. став 7. и чл. 64. Закона о 

становању и одржавању зграда („Службени гласник 

Републике Србије“, бр. 104/16), Правилника о кри-

теријумима за утврђивање минималног износа који 

одређује јединица локалне самоуправе за плаћање 

трошкова инвестиционог одржавања заједничких де-

лова зграде („Службени гласник Републике Србије“, 

бр. 101/17), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Републике 

Србије“, бр. 129/07, 83/14 и 101/16) и члана 36. 

Статута општине Koцељева („Сл. лист града Шапца 

и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 

27/08),  Скупштина општине Коцељева, на седници 

одржаној дана 13.06.2018. године, донела је 

О Д Л У К У  

О УТВРЂИВАЊУ МИНИМАЛНЕ ВИСИНЕ ИЗНОСА 

ТРОШКОВА ЗА ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕКУЋЕ 

ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И НАКНАДЕ ЗА РАД 

ПРИНУДНОГ ПРОФЕСИОНАЛНОГ УПРАВНИКА У 

СТАМБЕНИМ И СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИМ 

ЗГРАДАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

КОЦЕЉЕВА 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђују се минимални износи које 

су власници посебних делова стамбених и стамбено-

пословних зграда дужни издвајати на име инвести-

ционог и текућег одржавања зграда које се налазе на 

територији општине Коцељева, као и утврђивање 

накнаде коју плаћају власници посебних делова згра-
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да у случају постављања професионалног управника 

од стране локалне самоуправе као вид принудне 

мере. 

Под одржавањем зграде, у смислу става 1. овог 

члана, подразумева се обавеза власника и корисника 

самосталних делова зграде да одржавају своје делове 

зграда на начин којим се обезбеђује функционалност 

тог дела зграде према прописима који ближе 

одређују њихову функционалност и на начин којим се 

елиминише опасност од наступања штете или не-

могућности коришћења других делова зграде. 

Под принудном управом, у смислу става 1. овог 

члана, подразумева се постављање професионалног 

управника у стамбеним зградама од стране локалне 

самоуправе као вид принудне мере у случају да 

зграда у законском року није изабрала своје органе 

управљања, и у случају истека или престанка ма-

ндата управника, уколико у прописаном року не буде 

изабран нови управник. 

II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

Инвестиционо одржавање у стамбеним и ста-

мбено-пословним зградама 

Члан 2. 

Инвестиционо одржавање јесте извођење гра-

ђевинско-занатских, односно других радова у зави-

сности од врсте објекта у циљу побољшања услова 

коришћења зграде у току експлоатације; 

Минимална висина износа издвајања на име тро-

шкова инвестиционог одржавања заједничких делова 

зграде у смислу ове Одлуке представља месечни 

износ издвајања утврђен у апсолутном износу по 

квадратном метру површине посебног, односно са-

мосталног дела зграде. 

Критеријуми за утврђивање минималне висине 

износа издвајања на име трошкова инвестиционог 

одржавања заједничких делова зграде су: 

1) просечна нето зарада у општини Коцељева за 

претходну годину која према подацима Републичког 

завода за статистику износи 39.918,00 динара; 

2) коефицијент јединице локалне самоуправе за 

утврђивање минималне висине износа издвајања на 

име трошкова инвестиционог одржавања зграде, који 

износи 1,3; 

3) коефицијент старости зграде, где је за зграде 

старости до 10 година утврђен коефицијент 0,4; за 

зграде старости од 10 до 20 година утврђен коефи-

цијент 0,6; за зграде старости од 20 до 30 година 

утврђен коефицијент 0,8; за зграде старости преко 30 

година утврђен коефицијент 1; 

4) коефицијент за утврђивање минималне висине 

износа издвајања на име трошкова инвестиционог 

одржавања заједничких делова зграде са лифтом и 

без лифта, где је за зграде без лифта утврђен 
коефицијент 1, а за зграде са лифтом је утврђен 

коефицијент 1,3. 

На основу претходно наведених критеријума 

утврђени су минимални износи месечног издвајања 

на име трошкова инвестиционог одржавања по 

квадратном метру стана или пословног простора: 

Старост зграде 
Зграде са 

лифтом 

Зграде без 

лифта 

до 10 година 

старости 
2,70 динара 2,10 динара 

од 10 до 20 

година старости 
4,00 динара 3,10 динара 

од 20 до 30 

година старости 
5,40 динара 4,20 динара 

преко 30 година 

старости 
6,70 динара 5,20 динара 

Члан 3. 

Критеријуми за утврђивање минималне висине 

износа издвајања на име трошкова инвестиционог 

одржавања заједничких делова зграде које се плаћа 

за гаражу, гаражни бокс и гаражно место као посебни 

део су: 

1) просечна нето зарада у општини Коцељева за 

претходну годину која према подацима Републичког 

завода за статистику износи 39.918,00 динара; 

2) коефицијент јединице локалне самоуправе за 

утврђивање минималне висине износа издвајања на 

име трошкова инвестиционог одржавања зграде, који 

износи 1,3; 

3) коефицијент старости зграде, где је за зграде 

старости до 10 година утврђен коефицијент 0,4; за 

зграде старости од 10 до 20 година утврђен 

коефицијент 0,6; за зграде старости од 20 до 30 

година утврђен коефицијент 0,8; за зграде старости 

преко 30 година утврђен коефицијент 1; 

4) коефицијент гараже, гаражног бокса и гаражног 

места, где је за гаражу утврђен коефицијент 0,6; а за 

гаражни бокс и гаражно место у заједничкој гаражи је 

утврђен коефицијент 0,4. 

На основу претходно наведених критеријума 

утврђени су минимални износи месечног издвајања 

на име трошкова инвестиционог одржавања по 

квадратном метру гараже, гаражног бокса и гаражног 

места у заједничкој гаражи: 

Старост зграде гаража 

гаражни бокс 

или место у 

заједничкој 

гаражи 

до 10 година 

старости 
1,25 динарa 0,64 динара 

од 10 до 20 година 

старости 
1,90 динара  1,25 динарa 

од 20 до 30 година 

старости 
2,50 динара 1,70 динара 

преко 30 година 

старости 
3,10 динара  2,10 динара 
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Текуће одржавање у стамбеним и стамбено-

пословним зградама 

Члан 4. 

Текуће одржавање је извођење радова који се 

предузимају ради спречавања оштећења која настају 

употребом зграде или ради отклањања тих оште-

ћења, а састоје се од прегледа, поправки и предузи-

мања превентивних и заштитних мера, односно свих 

радова којима се обезбеђује одржавање зграда на 

задовољавајућем нивоу употребљивости, а радови 

на текућем одржавању стана или пословног простора 

јесу кречење, фарбање, замена облога, замена сани-

тарија, радијатора и други слични радови; 

Критеријуми за утврђивање минималне висине 

износа издвајања на име трошкова текућег одржа-

вања заједничких делова зграде су: 

1) просечна нето зарада у општини Коцељева за 

претходну годину која према подацима Републичког 

завода за статистику износи 39.918,00 динара; 

2) коефицијент јединице локалне самоуправе за 

утврђивање минималне висине износа издвајања на 

име трошкова текућег одржавања зграде, који износи 6; 

3) коефицијент за утврђивање минималне висине 

износа издвајања на име трошкова инвестиционог 

одржавања заједничких делова зграде са лифтом и 

без лифта, где је за зграде без лифта утврђен кое-

фицијент 1, а за зграде са лифтом је утврђен коефи-

цијент 1,3. 

Трошкови за одржавање земљишта за редовну 

употребу укључени су у износ трошкова текућег одржа-

вања зграде. 

На основу претходно наведених критеријума 

утврђени су минимални износи месечног издвајања 

на име трошкова текућег одржавања у апсолутном 

износу за сваки посебан део зграде: 

Зграде без лифта  Зграде са лифтом 

239,50 динара  311,00 динара 

Члан 5. 

Критеријуми за утврђивање минималне висине 

износа издвајања на име трошкова текућег одржа-

вања заједничких делова зграде које се плаћа за 

гаражу, гаражни бокс и гаражно место као посебни 

део су: 

1) просечна нето зарада у општину Коцељева за 

претходну годину која према подацима Републичког 

завода за статистику износи 39.918,00 динара; 

2) коефицијент јединице локалне самоуправе за 

утврђивање минималне висине износа издвајања на 

име трошкова инвестиционог одржавања зграде, који 

износи 6; 

3) коефицијент гараже, гаражног бокса и гаражног 

места, где је за гаражу утврђен коефицијент 0,6; а за 

гаражни бокс и гаражно место у заједничкој гаражи је 

утврђен коефицијент 0,4. 

На основу претходно наведених критеријума 

утврђени су минимални износи месечног издвајања 

на име трошкова текућег одржавања у апсолутном 

износу за гаражу, гаражни бокс или гаражно место у 

заједничкој гаражи: 

Гаража 
Гаражни бокс или место 

у заједничкој гаражи 

144,00 динара  96,00 динара 

Накнада за рад принудног професионалног 

управника 

Члан 6. 

Критеријуми за утврђивање износа накнаде коју 

власници посебних делова плаћају у случају прину-

дно постављеног професионалног управника се 

утврђује применом следећих критеријума: 

1) просечна нето зарада у општини Коцељева за 

претходну годину која према подацима Републичког 

завода за статистику износи 39.918,00 динара; 

2) коефицијент јединице локалне самоуправе за 

утврђивање минималне висине износа издвајања на 

име трошкова инвестиционог одржавања зграде, који 

износи 8; 

3) коефицијент посебног дела зграде који зависи 

од укупног броја посебних делова зграде, за зграде 

које имају до 8 посебних делова, утврђен је коефи-

цијент 0,5; за зграде које имају од 8 до 30 посебних 

делова, утврђен је коефицијент 0,6; за зграде које имају 

преко 30 посебних делова, утврђен је коефицијент 0,7. 

На основу претходно наведених критеријума 

утврђена је висина износа накнаде за управљање у 

случају принудно постављеног професионалног 

управника у апсолутном износу на месечном нивоу 

за сваки посебан део зграде: 

Број посебних делова 

зграде 

Износ накнаде за рад 

принудног управника 

до 8 посебних делова  160,00 динара 

од 8 до 30 посебних 

делова  
192,00 динара 

преко 30 посебних 

делова  
224,00 динара 

Члан 7. 

Критеријуми за утврђивање износа накнаде коју 

власници гаража, гаражних боксова и гаражних места 

плаћају у случају принудно постављеног професи-

оналног управника се утврђује применом следећих 

критеријума: 

1) просечна нето зарада у општини Коцељева за 

претходну годину која према подацима Републичког 

завода за статистику износи 39.918,00 динара; 

2) коефицијент јединице локалне самоуправе за 

утврђивање минималне висине износа издвајања на 

име трошкова инвестиционог одржавања зграде, који 

износи 8; 
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3) коефицијент гараже, гаражног бокса и гаражног 

места, где је за гаражу и гаражни бокс утврђен 

коефицијент 0,1; а за гаражно место у заједничкој 

гаражи утврђени коефицијент је 0,2. 

На основу претходно наведених критеријума 

утврђена је висина износа накнаде за управљање у 

случају принудно постављеног професионалног 

управника у апсолутном износу на месечном нивоу 

за гаражу, гаражни бокс или гаражно место као посе-

бан део зграде: 

Гаража и гаражни бокс 
гаражно место у 

заједничкој гаражи 

32,00 динара  64,00 динара 

Члан 8. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Шапца и 

општина Богатић, Владимирци и Коцељева“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА 

Број: 06-17 од 13.06.2018. год. 
 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ  

Владан Јанковић, с.р. 
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На основу члана 13. Закона о безбедности сао-

браћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 

41/09, 53/10, 101/11, 32/13, 55/14, 96/15, 9/16 и 24/18), 

члана 32. став 1. тачка 4. Закона о лoкалној самоу-

прави („Службени гласник РС“ бр. 129/07, 83/14 и 

101/16) и члана 36. став. 1, тачка 6. Статута општине 

Коцељева (''Службени лист општине Коцељева'', бр.  

27/08), Скупштина општине Коцељева на седници 

одржаној дана 13. јуна 2018.године, донела је 

С Т Р А Т Е Г И Ј У  

БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА 

ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА ЗА ПЕРИОД 2018-2020. 

ГОДИНЕ 

1. УВОД 

Стратегије безбедности саобраћаја и Акциони 

планови су најважнији инструменти, односно методи 

који доприносе оптималном управљању безбедно-

шћу саобраћаја на нивоу локалних самоуправа. 

Обавеза локалне самоуправе је да доносе Страте-

гију безбедности саобраћаја и Акциони план безбе-

дности саобраћаја, документе који треба да буду 

усклађени са Националном стратегијом и Националним 

планом безбедности саобраћаја Републике Србије. 

Акциони план се доноси на основу стратегије. 

1.1. Управљање безбедношћу саобраћаја 

Управљање безбедношћу саобраћаја се може де-

финисати као сложен процес праћења постојећег 

стања, дефинисања жељеног стања и спровођења 

мера у циљу оптималног приближавања жељеном 

стању. Мада се управљање најчешће везује за сма-

њивање ризика настанка саобраћајних незгода, не 

треба испустити из вида неопходност смањивања 

осталих штетних последица саобраћаја. Оптимално 

управљање безбедношћу саобраћаја постиже се 

стручном припремом, доследним и координираним 

спровођењем усаглашених стратегија безбедности 

саобраћаја на различитим нивоима. 

1.2. Зашто је битно да доносимо стратегију и 

акциони план безбедности саобраћаја? 

Стратегија безбедности саобраћаја (у даљем те-

ксту: Стратегија) представља систематизоване и 

формализоване приказе најважнијих обележја посто-

јећег стања, квантификована обележја жељеног ста-

ња (визије и циљеви) и основне правце рада у циљу 

приближавања жељеном стању (управљачке мере). 

Акциони план безбедности саобраћаја (у даљем 

тексту: Акциони план) је стратешки документ који 

прати Стратегију. Овај документ за краћи период 

(обично једна или две године) конкретизује мере бе-

збедности саобраћаја, одговорност (носиоце акти-

вности), начин и динамику спровођења. 

Страдање у саобраћајним незгодама је растући 

глобални проблем. Данас у свету у саобраћајним не-

згодама смртно страда око 1.300.000 људи годишње, 

а око 50.000.000 бива повређено.  

Процењује се да ће 2020. године у саобраћа-

јним незгодама смртно страдати 1.900.000 људи, 

уколико не буду предузете мере и акције за побо-

љшање безбедности саобраћаја. Такође, према 

извештају Светске здравствене организације у сао-

браћајним незгодама највише страдају млади и 

сиромашни. 

На подручју Републике Србије у периоду од 2001. 

до 2013. године у саобраћајним незгодама укупно је 

погинуло 11.644 лица и преко 200.000 је повређено, 

док је на подручју општине Коцељева у периоду од 

2012-2016 године  10 лица погинуло и 109 лица  је 

теже и лакше повређено. 

2. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ СТРАТЕ-

ГИЈЕ И АКЦИОНОГ ПЛАНА 

Данас на међународном нивоу постоји велики 

број докумената који представљају основе за израду 

Стратешких докумената за унапређење безбедности 

саобраћаја на путевима. 

Током 2004. године Светска здравствена органи-

зација и Светска банка су урадиле Европски извештај о 

стању безбедности саобраћаја на путевима под 

називом „Ка повећању безбедности саобраћаја на 

путевима и одрживом транспорту“. 
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Једну од најзначајнијих основа за доношење и 

усвајање стратешких докумената у великом броју 

земаља представља и Московска декларација о бе-

збедности саобраћаја коју је новембра 2010. године 

потписало укупно 147 држава. 

Резолуција Генералне скупштине УН-а број 64/255 

која је усвојена 10. маја 2010. године сугерисала је 

свим државама чланицама да наставе са спрово-

ђењем активности за унапређење безбедности сао-

браћаја, са посебним освртом на кључне факторе 

безбедности саобраћаја. Поред тога, ова Резолуција 

се у великој мери ослањала на Извештај о преве-

нцији повреда у друмском саобраћају. Једна од 

најзачајних ставки у овој Резолуцији је проглашење 

Декаде безбедности саобраћаја у свим државама 

чланицама. 

Генерална скупштина УН-а је током 2010. године 

усвојила Глобални план безбедности саобраћаја у 

оквиру Деценије акције посвећене унапређењу без-

бедности саобраћаја на путевима у периоду од 2011. 

до 2020. године. Овај план садржи кључне оквире за 

спровођење активности у оквиру пет кључних сту-

бова безбедности саобраћаја на путевима. 

Уједињене нације су препоручиле државама чла-

ницама да преузму пуну одговорност за безбедност 

саобраћаја и формирају национална тела за бе-

збедност саобраћаја. 

У том смислу су препоручене следеће стратешке 

мере: 

- дефинисати природу и обим проблема безбе-

дности саобраћаја, 

- успоставити радну групу која ће истраживати 

проблем, 

- дефинисати улогу и основати национално 

тело за безбедност саобраћаја (NRSC), 

- нормативно уредити оснивање и рад нацио-

налног тела за безбедност саобраћаја, 

- успоставити рад националног тела за безбе-

дност саобраћаја, 

- обезбедити техничку и финансијску подршку, 

- успоставити друга координациона тела, 

- издвојити програм ургентних мера и активно-

сти и 

- припремити и имплементирати петогодишњи 

Програм безбедности саобраћаја. 

Међународна организација за превентиву је међу 

првима усвојила стратешке документе о безбедности 

саобраћаја: 

Међународну стратегију безбедности саобраћаја 

на путевима и Национални стратешки план безбе-

дности саобраћаја – кодекс добре праксе. 

2.1 Документи о безбедности саобраћаја на 

нивоу Европе 

На нивоу Европе постоји велики број значајних 

докумената у безбедности саобраћаја. Најзначајнији 

су документи Конференције европских министара 

транспорта (КЕМТ). КЕМТ је донела много резолу-

ција и других докумената о безбедности саобраћаја, 

међу којима се могу истаћи: 

- Прошлост, садашњост и будућност безбе-

дности саобраћаја у КЕМТ и 

- Кључне препоруке у безбедности саобраћаја 

У првом документу истакнута су два најважнија 

задатка КЕМТ у безбедности саобраћаја: помоћи 

стварање интегрисаног саобраћајног система у Европи 

и изградити мост између ЕУ и остатка континента на 

политичком нивоу. 

Други стратешки документ КЕМТ (Кључне препо-

руке за безбедност саобраћаја) обухвата преглед 

најважнијих резолуција и препорука КЕМТ и то 14 

резолуција и 2 препоруке. 

2.2 Стратешко планирање и усмеравање бе-

збедности саобраћаја на нивоу Европске Уније 

(ЕУ) 

Данас се најзначајнији процеси у области безбе-

дности саобраћаја дешавају и покрећу на нивоу ЕУ. 

ЕУ је успоставила и стално унапређује рад Европског 

савета за безбедности саобраћаја (ETSC – European 

Transport Safety Council). ETSC као важна међуна-

родна организација, прати стање, подстиче, покреће 

и координира најважније стратешке активности у 

безбедности саобраћаја у ЕУ и шире. 

У току 1997. године ЕТЅС је припремио Стра-

тешки план безбедности саобраћаја у ЕУ, а затим 

Белу књигу о европској политици транспорта и друге 

документе. У Стратешком плану су истакнути потреба 

за стратегијом ЕУ, приказана основна обележја 

постојећег стања (поређење вршено са САД и 

Аустралијом које су успешније од ЕУ), одређене 

области које су предмет стратегије ЕУ, утврђени 

задаци смањивања страдања у саобраћају (да се 

број погинулих смањи са 42,5 на 25 хиљада годи-

шње, до 2010.), утврђени главни елементи стратешког 

плана ЕУ. У документу су дати елементи стратегије, 

мере на нивоу ЕУ и процењени ефекти појединих 

мера. Као стратешка основа за даљи рад утврђено је 

успостављање базе података на нивоу ЕУ (CARE - 

Community Road Accident Database). Идентифико-

вани су кључни проблеми безбедности саобраћаја у 

ЕУ: брзина, алкохол, нови возачи, рањиви учесници у 

саобраћају, повећање употребе сигурносних појасе-

ва и др. система заштите, идентификација и третман 

црних тачака на путевима, унапређење безбедности 

возила и пута. ЕУ је утврдила четири правца рада у 

безбедности саобраћаја: оптимизација изложености 

у саобраћају, превенција незгода, редукција повређе-

них у незгодама, збрињавање повређених. Истиче се 

потреба за евалуацијом програма, за сталним истра-

живањима и управљањем безбедношћу саобраћаја. 

Дате су препоруке за почетну имплементацију поје-

диних мера и акција и препоруке за издвајање знатно 

већих финансијских и људских ресурса за безбе-

дност саобраћаја. 



Број 13 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Страна 9 

 

 

2.1. Резиме међународних искустава у по-

гледу доношења стратешких докумената 

За успостављање ефикасног рада у безбедности 

саобраћаја најважнији национални документи су: 

- национална стратегија безбедности саобраћаја и 

-  национални планови безбедности саобраћаја. 

Наиме, на основу поменутих и других међунаро-

дних и наднационалних стратешких докумената, 

припрема се национална стратегија безбедности 

саобраћаја коју би требало да разматра и донесе 

највиши политички орган у држави (народна ску-

пштина). Стратегија се може односити на период од 

5 или 10 година. У Србији стратегију усваја Влада 

Републике Србије на предлог Тела за координацију 

послова безбедности саобраћаја на путевима, у 

складу са Законом о безбедности саобраћаја. На 

основу стратегије припрема се национални план бе-

збедности саобраћаја који се углавном односе на 

годишње или двогодишње периоде. Ове планове би 

требало да разматра и доноси највиши орган извр-

шне власти у држави (влада). 

Бројни су примери успешних стратегија безбе-

дности саобраћаја. Највећа искуства имају најразви-

јеније земље, као што су Велика Британија, Јапан, 

Аустралија, Канада, САД, Нови Зеланд и друге 

државе ЕУ итд.  

На основу националних стратегија доносе се 

национални планови безбедности саобраћаја, а 

затим слични документи за различите нивое локалне 

самоуправе, предузећа, установе и друге субјекте. 

Треба напоменути да се ови документи доносе 

тако да буду у складу с документима на вишем нивоу, 

односно да што боље подрже реализацију национа-

лних циљева. 

Када је у питању доношење стратешких докуме-

ната на подручју локалне самоуправе, постоји велики 

број правних основа за доношење Стратегије и 

Акционог плана безбедности саобраћаја за општину  

Коцељева. 

Закључком Владе Републике Србије из 2014. 

године усвојене су Полазне основе за доношење 

националне стратегије безбедности саобраћаја на 

путевима а Стратегија безбедности саобраћаја 

Републике Србије је усвојена у току јула 2015. године. 

У наставку су укратко приказани и други правни 

основи садржани у нормативним документима у 

Републици Србији, који су важни у процесу доно-

шења и спровођења стратегије и акционог плана. 

2.2. Правни и стратешки оквир безбедности 

саобраћаја 

Систем безбедности саобраћаја у Републици 

Србији уређен је Уставом, признатим међународним 

изворима, законима и подзаконским актима. Закони 

који првенствено уређују систем безбедности сао-

браћаја јесу Закон о безбедности саобраћаја на 

путевима који је у примени од 11. децембра 2009. 

године, и Закон о јавним путевима који је у примени 

од 1. јануара 2006. године. 

2.4.1. Устав Републике Србије 

Устав Републике Србије проглашава право на 

живот као неприкосновено. Из тога проистиче обавеза 

државе и свих субјеката безбедности саобраћаја да 

штите то право грађана. Устав проглашава и право 

на физички интегритет и право на личну безбедност. 

Проглашавање тих права такође намеће обавезу 

Републици Србији да штити физички интегритет и 

безбедност учесника у саобраћају. Право детета на 

посебну заштиту, које проглашава Устав, намеће 

безбедност деце у саобраћају као приоритет, одно-

сно обавезу државе да заштиту деце у саобраћају 

истакне у први план. 

2.4.2. Закон о безбедности саобраћаја на путе-

вима 

Закон о безбедности саобраћаја на путевима 

(„Службени гласник РС”, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 

32/13 – УС, 55/14, 96/15, 9/16 и 24/18) поред правила 

саобраћаја уређује институционални оквир система 

безбедности саобраћаја, и финансирање система. 

Такође, у основи се овим законом уређује део си-

стема који се односи на возаче и возила, а закон 

садржи и одредбе које се односе на путеве. Закон о 

безбедности саобраћаја уређује и права и обавезе 

органа надлежних за контролу и регулисање сао-

браћаја, као и друге одредбе од значаја за систем 

безбедности саобраћаја. 

Начело да небезбедни финансирају безбедност 

саобраћаја је начелно спроведено у овом закону, па 

је тако предвиђено да се целокупан износ прекр-

шајних казни враћа систем безбедности саобраћаја, 

кроз финансирање главних субјеката безбедности 

саобраћаја. 

2.4.3. Закон о јавним путевима 

Закон о јавним путевима („Службени гласник РС”, 

бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13) уређује 

управљање, заштиту и одржавање јавних путева. 

Свакако најважнија одредба која се односи на безбе-

дност саобраћаја јесте обавеза управљача јавног 

пута да обезбеди несметано и безбедно одвијање 

саобраћаја на јавном путу. Поједине одредбе односе 

се на све јавне путеве, а поједине само на државне 

путеве, док се локалним самоуправама оставља да 

својим актима уреде пре свега заштиту и одржавање 

локалних путева и улица. 

Однос са Законом о безбедности саобраћаја на 

путевима – у делу који се односи на безбедност 

путева је такав да се Закон о јавним путевима више 

бави путевима са аспекта грађевинске струке, док 

Закон о безбедности саобраћаја на путевима садржи 

одредбе које се односе на безбедност путева са 

аспекта саобраћајне струке (ревизија безбедности 

саобраћаја на путу, провера безбедности саобраћаја 

на путу, техничко регулисање саобраћаја, упра-
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вљање црним тачкама, независну оцену доприноса 

пута за настанак саобраћајне незгоде са најмање 

једним погинулим лицем итд.). 

2.4.4. Кривични законик 

Кривични законик („Службени гласник РС”, бр. 

85/05, 88/05 – исправка, 107/05 – исправка, 72/09, 

111/09, 121/12, 104/13, 108/14 и 94/16) садржи главу 

која одређује кривична дела против безбедности 

јавног саобраћаја, а заштитни субјекти јесу живот 

односно тело људи и имовина већег обима. Инкри-

минисане радње јесу пре свих непридржавање сао-

браћајних прописа, уништење односно оштећење 

саобраћајне сигнализације или опреме пута, поста-

вљање 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 прекршајима („Службени гласник РС”, 

број 65/13, 13/16 и 98/16) уређује прекршајни поступак, 

и прекршајне санкције. С обзиром да су најчешћи 

саобраћајни деликти саобраћајни прекршаји и с 

обзиром да су најчешћи прекршаји у Републици 

Србији они против безбедности саобраћаја на путе-

вима, систем прекршајног кажњавања јесте веома 

значајан у репресивном делу система безбедности 

саобраћаја. 

2.4.6. Закон о полицији 

Закон о полицији („Службени гласник РС”, бр. 6/16 и 

24/18) уређује поступање саобраћајних полицијских 

службеника у поступку контроле и регулисања 

саобраћаја на путевима, односно одређује полици-

јска овлашћења у тим пословима. 

2.4.7. Закон о комуналној полицији 

Закон о комуналној полицији („Службени гласник 

РС”, број 51/09) одређује да су послови комуналне 

полиције одржавање комуналног реда у шта спада 

одржавање реда у области „локалних путева и улица; 

саобраћајних ознака и сигнализације; паркирања...”. 

2.4.8. Закон о општем управном поступку 

Закон о општем управном поступку („Службени 

гласник РС'', број 18/2016) јесте системски закон који 

уређује поступање управних односно извршних 

органа. Овај пропис примењује се у поступању орга-

на надлежних за контролу (полиција, инспекција), 

али и органа надлежних за управљање безбедношћу 

саобраћаја односно техничко регулисање. 

2.4.9. Закон о обавезном осигурању у сао-

браћају 

Закон о обавезном осигурању у саобраћају („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 51/09, 78/11, 101/11, 93/12 и 

7/13 – УС) уређује веома важну 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 јесте мера 

која утиче на понашање возача. До октобра 2014. 

године по основу тог закона осигуравајућа друштва 

су уплаћивала 1,2% бруто премије осигурања од 

аутоодговорности као део превентиве на посебан 

рачуна за увођење видео надзора на путевима. Рок 

важења наведене одредбе није продужен изменом 

закона. 

2.4.10. Закон о ванредним ситуацијама 

Закон о ванредним ситуацијама („Службени гла-

сник РС”, бр. 111/09, 92/11 и 93/12) уређује систем 

заштите и спасавања људи и добара од елемента-

рних непогода и других несрећа укључујући и саобра-

ћајне незгоде, надлежности државних органа, органа 

аутономних покрајина и јединица локалне самоу-

праве у заштити и спасавању; успоставља службу 

„112” која ће обезбедити функционалну инте-грацију 

служби од интереса за заштиту и спасавање чиме ће 

се обезбедити координирана, брза и ефикасна инте-

рвенција ватрогасно – спасилачких јединица, хитне 

медицинске помоћи и саобраћајне полиције у случају 

саобраћајних незгода. 

2.4.11. Закон о основама система образовања 

и васпитања 

Закон о основама система образовања и ва-

спитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18) 

уређује основе система предшколског, основног и 

средњег образовања и васпитања. Пропис треба да 

пружи основ за увођење и спровођење саобраћајног 

образовања и васпитања деце и младих кроз на-

ставу и остале активности, на квалитативном и ква-

нтитативном нивоу који ће обезбедити да долазеће 

генерације стичу ставове и имају знање неопходно 

за безбедно и одговорно учествовање у саобраћају. 

2.4.12. Подзаконски акти 

Правни оквир у систему безбедности саобраћаја 

на путевима садржи велики број подзаконских аката 

који су донети што на основу Закона о безбедности 

саобраћаја на путевима, што на основу осталих 

наведених закона. Основна предност оваквих аката 

јесте, пре свега, релативно проста процедура усвајања. 

2.4.13. Стратешки оквир 

Влада је 2007. године усвојила Стратегију развоја 

железничког, друмског, водног, ваздушног и инте-

рмодалног транспорта у Републици Србији од 2008. 

до 2015. године („Службени гласник РС”, број 4/08) 

која је успоставила концепт развоја инфраструктуре 

и транспорта и дала дефиницију циљева развоја 

транспортног система и акциони план за њихову 

реализацију. Поменута стратегија препознаје безбе-

дност саобраћаја као важан сегмент у унапређењу 

транспортног система. 
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3. ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР 

Због саобраћајних незгода јављају се трошкови 

који многоструко превазилазе неопходна улагања у 

безбедност саобраћаја, како би се избегли постојећи 

трошкови. Имајући у виду да у финансијском смислу 

анализа везана за саобраћајне незгоде може да се 

посматра на исти начин као и сваки други инвести-

циони пројекат, може се рећи да је потребно сагледати 

„IRR” (интерна стопa приноса) везану са саобраћајне 

незгоде. Досадашњи резултати показују да инвести-

рање у безбедност саобраћаја даје „IRR” од 10% до 

30%, односно да се таква ефикасна улагања могу 

ретко наћи у другим областима. 

3.1. Трошкови саобраћајних незгода 

Трошкови саобраћајних незгода представљају 

укупну висину штета изазваних саобраћајним незго-

дама. У трошкове саобраћајних незгода спадају: 

- бол и патња жртава саобраћајних незгода, 

- губитак квалитета живота жртава саобраћа-

јних незгода, 

- некомпензована бол и недостатак жртве ро-

дбини, 

- изгубљена продуктивност, 

- трошкови оштећења возила и објеката, 

- трошкови здравствених услуга, 

- социјална давања, 

- трошкови поступања након саобраћајне незго-

де (хитне службе), 

- изгубљена добит, 

- трошкови осигурања, 

- трошкови радног места, 

- правни трошкови, 

- трошкови правосудних органа, 

- трошкови спровођења санкција, 

- трошкови услед временских губитака и др. 

Висина штете настале у саобраћајним незгодама 

се не може прецизно измерити, проценити и изра-

чунати, па се примењују различити поступци за 

процену висине штете настале у саобраћајним незго-

дама. У Републици Србији још увек није званично 

прихваћен (усвојен) модел за процену штете у 

саобраћајној незгоди. На основу модела рачунања 

висине штете по истраживањима у Републици Српској 

(Рос и др, 2012) процењено је да трошкови једне 

саобраћајне незгоде са погинулим износе 317.317€, 

једне саобраћајне незгоде са тешко повређеним 

34.094€, а једне саобраћајне незгоде са лако повре-

ђеним 3.181€. 

Рачунајући трошкове саобраћајних незгода у 

Републици Србији, применом методологије (Рос и 

др, 2012) израчуната је штета на основу свих 

последица за 2012. годину од  321.300.000€,  што за 

2012. годину, сведено у  дносу на једног погинулог, 

износи више од 467.000€. 

 

График 1. - Процењени трошкови у Републици Србији  на  основу  броја погинулих) 

 лица  према моделу (Рос и др, 2012 

3.2. Основни извори средстава за унапре-

ђење безбедности саобраћаја 

Основни извор финансирања активности за 

унапређење безбедности саобраћаја у општини 

Коцељева као јединици локалне самоуправе могу 

бити различити.  

У вези са тим, а у складу са одредбама Закона о 

безбедности саобраћаја на путевима, предвиђени су 

следећи основни извори финансирања: 

- наплаћене новчане казне за прекршаје пре-

двиђене прописима о безбедности саобраћаја на 

путевима на подручју општине Коцељева, 

- поклони или прилози покровитеља дати једи-

ници локалне самоуправе, 

- остали приходи. 

Законом је дефинисано да 30% од укупно напла-

ћених новчаних казни за саобраћајне прекршаје иде 
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у буџет јединице локалне самоуправе на чијој те-

риторији је прекршај учињен, а 70% иде у буџет 

Републике Србије. 

Од 30% средстава која иду јединици локалне 

самоуправе, 50% средстава се мора искористити за 

поправљање саобраћајне инфраструктуре, а прео-

сталих 50% средстава се може распоредити на: рад 

Тела за координацију, унапређење саобраћајног 

васпитања и образовања, превентивно-промотивне 

активности из области безбедности саобраћаја, нау-

чно-истраживачки рад у области безбедности сао-

браћаја и техничко опремање јединица саобраћајне 

полиције које контролишу и регулишу саобраћај на 

путевима и других органа надлежних за послове 

безбедности саобраћаја. 

4. СТАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА 

ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА 

Општина Коцељева припада Мачванском округу. 

Укупна дужина путне мреже на територији општине је 

преко 850 km. 

Статистички подаци који се односе на стање бе-

збедности саобраћаја у општини Коцељева  анализи-

рани су за период од 2012. до 2016. године.
1
 

У наредном тексту су приказани подаци о стању 

безбедности саобраћаја на територији општине 

Коцељева. Приказани су подаци о тренду који је 

успостављен у претходном петогодишњем периоду 

(2012-2016. година) када су у питању број саобра-

ћајних незгода (СН) и број погинулих (ПОГ) и повре-

ђених (ПОВ) лица у саобраћајним незгодама на 

територији општине Коцељева.  

Извршена је анализа стања безбедности саобра-

ћаја за следеће категорије учесника у саобраћају: 

пешаци, бициклисти, мотоциклисти (МОТ) и мопе-

дисти (МОП), возачи и путници у путничким ауто-

мобилима (ПА), деца, млади и лица старости 65 

година и више, као и анализа страдања лица у 

саобраћајним незгодама са учешћем трактора и са 

учешћем теретних возила (ТВ).  

За сваку од посматраних категорија учесника у 

саобраћају су приказани основни подаци о стању 

безбедности саобраћаја и околностима настанка 

саобраћајних незгода у којима су учествовали. У 

Извештају су приказане и вредности основних 

индикатора безбедности саобраћаја за територију 

полицијске управе Шабац. 

Осим горе поменутих анализа, Извештај садржи и 

податке о тренутном стању безбедности саобраћаја 

                                                 
1
 Подаци преузети из извештаја Агенције за безбедност 

саобраћаја, 2017. 

на територији општине Коцељева, у односу на ци-

љеве дефинисане Националном стратегијом безбе-

дности саобраћаја (за период 2015-2020. година). 

Најважније чињенице и закључци произашли из 

ових анализа би требало да буду смернице за 

идентификацију проблема страдања становништва у 

саобраћајним незгодама, за планирање других дета-

љнијих истраживања и будућих активности свих 

субјеката на територији општине, у циљу унапре-

ђења безбедности саобраћаја. 
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4.10 ИНДИКАТОРИ ПОНАШАЊА УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ ЗА 2016. ГОДИНУ* ЗА ПОЛИЦИЈСКУ 

УПРАВУ ШАБАЦ 

 Назив индикатпра 
Вреднпст 

индикатпра (%) 
Класа 

 
Ппјас НАПРЕД ПА 59,6% 

 

 
Ппјас НАЗАД ПА 8,2% 

 

 
Дечији заштитни системи (0-3 гпдине) 48,3% 

 

 
Дечији заштитни системи (4-12 гпдина) 12,6% 

 

 
Заштитне кациге (МОТ и МОП) 81,8% 

 

 
Впжоа ппд утицајем алкпхпла 0,09% 

 

*Најновији резултати истраживања вредности индикатора перформанси безбедности саобраћаја – јесен 2016. 

године 
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4.11. Основни циљеви безбедности саобраћаја општине Коцељева у складу са националном Стра-

тегијом безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије, за период од 2015. до 2020. године 

  ПОГ ТТП ПОГ ДЕЦА ТТП ДЕЦА 

РЕПЕРНО 

СТАЊЕ 
2011. год. 1 9 0 2 

ТРЕНУТНО 

СТАЊЕ 
2016. год. 0 5 0 2 

ЦИЉ 2020. год. 0 max 4 0 max 1 

Најважније чињенице о стању безбедности 

саобраћаја на територији општине Коцељева, у 

периоду од 2012. до 2016. године 

- Догодило се укупно 127 саобраћајних незгода, 

од којих су 84 саобраћајних незгода са настрадалим 

лицима. 

- У саобраћајним незгодама погинуло је 10 лица, 

док је теже и лакше повређено 109 лица. 

- У 2016. години није било погинулих лица. Није 

успостављен опадајући тренд броја повређених 

лица. 

-  Погинула су 4 пешака, што чини 40% од уку-

пног броја погинулих лица у СН. 

- Није било погинулих бициклиста. 

- Погинуо је један путник на мотоциклу, што 

чини 10% од укупног броја погинулих лица у СН. 

- Погинула су 3 возача и путника у ПА, што чини 

30% од укупног броја погинулих лица у СН. 

- У саобраћајним незгодама где је један од уче-

сника био трактор, погинула су два лица, што чини 

20% од укупног броја погинулих лица 

- У саобраћајним незгодама где је један од уче-

сника било теретно возило, погинуло је једно лице, 

што чини 10% од укупног броја погинулих лица. 

- У посматраном периоду повређено је 16-оро 

деце, док није било погинуле деце у саобраћајним 

незгодама. Деца су највише страдала у својству 

путника (56%). 

- У саобраћајним незгодама погинуло је двоје 

младих. Млади чине 20% од укупног броја погинулих 

лица у саобраћајним незгодама. Млади у саобраћајним 

незгодама најчешће страдају у својству возача (54%). 
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- У саобраћајним незгодама погинуло је четво-

ро лица старости 65 и више година, што чини 40% од 

укупног броја погинулих лица. Старија лица у сао-

браћајним незгодама најчешће страдају у својству 

пешака (53%). 

- Највећи број саобраћајних незгода са настра-

далим лицима припада групи типова саобраћајних 

незгода „СН са пешацима“. 

- Највећи број саобраћајних незгода са настра-

далим лицима се догоди у јулу. 

Најзначајнији носиоци активности у безбедности 
саобраћаја у локалној самоуправи 

- Тело за координацију послова безбедности 

саобраћаја на локалном нивоу (Савет, Комисија, и 

сл.). Координира пословима осталих субјеката у овој 

области и управља безбедношћу саобраћаја на тери-

торији локалне самоуправе. 

- Образовно-васпитне установе (предшколске 

установе, основне и средње школе). Представљају 

један од најзначајнијих субјеката који доприноси 

унапређењу знања, ставова, вештина и понашања 

учесника у саобраћају. 

- Саобраћајна полиција. Има значајну функцију 

у безбедности саобраћаја, пре свега као орган који 

врши непосредан надзор и принуду према уче-

сницима у саобраћају, и који евидентира податке о 

саобраћајним незгодама. 

- Управљач пута на локалном нивоу. Одговоран 

за безбедно и несметано одвијање саобраћаја на 

путевима којима управља. 

- Орган надлежан за послове саобраћаја на 

локалном нивоу. Надлежан за техничко регулисање 

саобраћаја. 

- Здравствене установе. Учествују у сталном 

праћењу здравственог стања возача, врше збриња-

вање и лечење повређених у саобраћајним незго-

дама. 

- Медији. Имају важну улогу у промени свести и 

понашања учесника у саобраћају и у креирању јавног 

мњења. 

- Ауто школе. Одговорне за квалитетну обуку 

нових возача за безбедно и правилно учешће у 

саобраћају, 

- Технички прегледи возила. Одговорни за ква-

литет контроле техничке исправности возила. 

- и др. 

4.12. Предлог ургентних мера за унапређење 

безбедности саобраћаја 

На основу претходно изложених анализа, неопхо-
дно је предузети следеће мере у функцији унапређења 
безбедности саобраћаја: 

• Унапређење путне инфраструктуре (санација 

црних тачака; изградња разделних острва између 

коловозних трака на путевима већег ранга где долази 

до судара из супротних смерова; уређење заштитног 

појаса поред пута на локацијама где долази до 

слетања возила са пута; постављање нове саобра-

ћајне сигнализације и опреме-физичке препреке, у 

циљу смањивања брзина кретања возила и сл.). 

• Заштита деце у саобраћају (редовно спрово-

ђење активности у циљу едукације и промене свести 

становништва о значају употребе система заштите за 

децу у возилима (ауто седишта за децу и др.); уређење 

''зона школа'' и постављање друге саобраћајне сигна-

лизације и опреме у циљу унапређења безбедности 

деце-пешака; спровођење кампања за безбедно 

учествовање деце у саобраћају; пружање подршке 

унапређењу саобраћајног васпитања и образовања). 

• Заштита младих у саобраћају (редовно спро-

вођење активности усмерених ка едукацији младих 

учесника у саобраћају, посебно оних који тек треба 

да полажу возачки испит). 

• Заштита пешака у саобраћају (редовно спро-

вођење кампања у циљу унапређења безбедности 

пешака у саобраћају; постављање додатне саобра-

ћајне сигнализације и опреме у циљу заштите пешака – 

ограничити брзине кретања возила, поставити за-

штитне ограде, физичке препреке на коловозу, посе-

бно у зонама атракција: пијаце, тржни центри, зоне 

школа; додатно осветљавање пешачких прелаза; 

уређење ''зона школа''; уређење ''зона 30'' и ''зона успо-

реног саобраћаја'' и сл 

• Унапређење безбедности бициклиста (унапре-

ђење процеса обуке и едукације бицилиста на свим 

нивоима, промовисање употребе заштитних система 

од стране бициклиста, прилагођавање саобраћајне 

инфраструктуре за бициклисте; посебно мере усме-

рити ка безбедности деце-бициклиста у саобраћају). 

• Промена понашања учесника у саобраћају 

(редовно спровођење превентивно-промотивних акти-

вности - кампања и акција усмерених ка унапређењу 

безбедности саобраћаја). 

• Спровођење поштовања прописа у саобра-

ћају (већа присила од стране саобраћајне полиције 

на локацијама које су се издвојиле као небезбедне, а 

посебно контрола поштовања ограничења брзине, 

конзумирање алкохола, употреба сигурносних поја-

сева у возилу; контрола прописа који се односе на 

пешаке; постављање система за видеонадзор сао-

браћаја; постављање опреме за детекцију саобра-

ћајних прекршаја итд.). 

Све мере за унапређење безбедности саобраћаја 

биће плански дефинисане у Акционом плану безбе-

дности саобраћаја општине Коцељева. 

5. ЖЕЉЕНО СТАЊЕ 

У оквиру сегмента жељеног стања, дефинисани 

су амбиција, мисија и визија стратегије. 

Амбиција 

Смањити смртности и ризик од тешких повреда на 

ниво најуспешнијих држава Европске уније. 
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Мисија 

Постојан и делотворан систем безбедности дру-

мског саобраћаја. 

 

Визија 

Друмски саобраћај без погинулих, са знатно сма-

њеним бројем повређених и знатно смањеним тро-

шковима саобраћајних незгода. 

 

Циљеви 

Доношење стратегије треба да омогући изградњу 

одрживог и делотворног система управљања безбе-

дношћу саобраћаја до 2020. године који ће омогу-

ћити: 

 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 укупни, годишњи друштве-

но-економски трошкови саобраћајних незгода у 2020. 

години, у односу на 2011. годину. 

Посматрајући наведене циљеве, за подручје 

општине Коцељева дугорочни циљеви су: 

• Нема погинуле деце у саобраћајним незго-

дама. 

• Број погинулих лица да буде мањи од 2. 

• Број тешко повређене деце да буде мах 1. 

• Број повређених лица да буде мањи од 10. 

Кључни циљ за период од 2018. до 2020. године 

да се приоритетни кључни циљеви одрже на проје-

ктованом нивоу. 

Краткорочни циљеви за унапређење безбедности 

саобраћаја обухватају: 

- Јачање улоге Савета за безбедност саобра-

ћаја на путевима у општини Коцељева, 

- Повећање капацитета код институција и поје-

динаца који су укључени у систем безбедности сао-

браћаја на подручју општине Коцељева, 

- Системско предузимање мера које су засно-

ване на научним ставовима и принципима који ће 

најбоље утицати на унапређење безбедности сао-

браћаја, 

- Реализација превентивно-промотивних акти-

вности и кампања усмерених ка најугроженијим 

категоријама учесника у саобраћају, 

- Заштита рањивих категорија учесника у сао-

браћају, 

- Јачање капацитета полицијских службеника 

саобраћајне полиције и њихово техничко опремање и др. 

Дугорочни циљеви за унапређење безбедности 

саобраћаја су: 

- Побољшање квалитета саобраћајне сигнали-

зације на путевима у општини Коцељева, 

- Израда планова техничког регулисања саобра-

ћаја за сва насељена места у општини Коцељева, 

- Изградња бициклистичких стаза на подручју 

општине Коцељева, 

- Јачање система принуде према ризичним 

категоријама учесника у саобраћају путем увођења 

видео надзора, 

- Повећање буџета Савета за безбедност саобра-

ћаја за реализацију активности посвећених унапре-

ђењу безбедности саобраћаја, 

- Реализација што већег броја превентивно-

промотивних активности и кампања у безбедности 

саобраћаја, са посебним освртом на безбедност би-

циклиста, мотоциклиста, деце, младих и других 

учесника у саобраћају, 

- Стручно усавршавање учитеља и наставника 

у основним и средњим школама на тему кључних 

лекција које живот значе у саобраћају, 

- Кадровско појачавање општинске управе на 

извршилачким пословима из области саобраћаја, 

- Израда свих релевантних пројеката и студија 

из области безбедности саобраћаја сваке године, 

- Смањење страдалих бициклиста и пешака у 

саобраћајним незгодама, 

- Смањење возача који управљају возилом под 

дејством алкохола, 

- Јачање улоге Хитне медицинске помоћи у Дому 

здравља Коцељева, 

- Техничко опремање јединица саобраћајне 

полиције у ПС Коцељева, 

- Периодичне појачане контроле саобраћаја са 

посебним освртом на техничку исправност теретних 

возила и др. 

6. ОСНОВНА НАЧЕЛА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ БЕ-

ЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 

Приликом предузимања активности и мера ради 

достизања жељеног стања у систему безбедности 

саобраћаја, неопходно је поштовати одређена на-

чела. 

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, прави-

лима и принципима науке и струке. 



Страна 26 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Број 13 

 

 

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 саобра-

ћаја и достигнућа, треба се поредити са најбољима у 

Европи и свету. 

6.5. Одговорност свих пре и после саобраћа-

јне 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. 

6.6. Начело заштите деце 

Деца уживају посебну заштиту у саобраћају. При-

ликом деловања у систему безбедности саобраћаја, 

безбедност деце је први приоритет. 

6.7. Начело заштите младих 

Безбедност младих у саобраћају прати се са по-

себном пажњом и ради безбедности младих преду-

зимају се посебне мере. 

6.8. Начело смањења аутономије воље уче-

сника 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 сао-

браћају треба да буду такви да ублаже последице 

грешке и другог учесника у саобраћају. 

6.10. Управљање засновано на реалним пода-

цима 

Избор мера, праћење и оцена ефеката у систему 

безбедности саобраћаја заснивају се на подацима о 

незгодама, повређеним и погинулим лицима, индика-

торима безбедности саобраћаја и другим релева-

нтним подацима који пружају реалну слику о стању 

система. 

6.11. Начело кооперације и координације 

Ефикасно деловање у систему безбедности сао-

браћаја могуће је само уз заједничко и усаглашено 

деловање субјеката безбедности саобраћаја. 

6.12. Начело заштите животне средине 

Путеви, возила и понашање учесника у саобра-

ћају треба да буду такви да негативне последице по 

животну средину буду што мање. 

7. КЉУЧНЕ ОБЛАСТИ РАДА (СТУБОВИ) 

Прихватајући препоруке Организације уједињених 

нација (ОУН) изражене у документу Глобални план 

деценије акције безбедности саобраћаја 2011-2020 

који је сачинила Светска здравствена организација 

(СЗО) опредељено је пет кључних области рада (пет 

стубова) ради достизања жељеног стања у систему 

безбедности саобраћаја: 

1. СТУБ 2. СТУБ 3. СТУБ 4. СТУБ 5. СТУБ 

ЕФИКАСНИЈЕ 
УПРАВЉАЊЕ 

БЕЗБЕДНОШЋУ 

САОБРАЋАЈА 

БЕЗБЕДНИЈИ 

ПУТЕВИ 

БЕЗБЕДНИЈА 

ВОЗИЛА 

БЕЗБЕДНИЈИ 
УЧЕСНИЦИ У 

САОБРАЋАЈУ 

ДЕЛОВАЊЕ 
НАКОСАОБРАЋАЈНЕ 

НЕЗГОДЕ 

7.1. Први стуб – ефикасније управљање безбе-

дношћу саобраћаја 

Основне смернице у подручју деловања ка 

унапређивању система управљања безбедношћу 

саобраћаја су: 

1) постављање стратешког и правног оквира, 

2) изградња и јачање чинилаца у систему упра-

вљања (изградња и јачање капацитета и интегритета 

институција и појединаца), 

3) изградња и јачање управљања радом чинилаца 

и контроле рада чинилаца у систему управљања, 

4) изградња и јачање веза између чинилаца у 

систему управљања, 

5) управљање подацима, 

6) постојано финансирање, транспарентно тро-

шење средстава и транспарентна анализа односа 

уложених средстава и остварених ефеката 

Најважнији проблеми безбедности саобраћаја 

који се могу истаћи у систему управљања безбедно-

шћу саобраћаја: 

1) непостојање јасне политичке воље у поје-

диним деловима система, 

2) ненаменско трошење средстава намењених 

финансирању безбедности саобраћаја, 

3) неквалитетне и неприменљиве правне норме 

и недоследна примена прописа у области безбе-

дности саобраћаја, 

4) неефикасна примена прописа у области бе-

збедности саобраћаја, 
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5) непостојање системског праћења и сталног 

унапређења прописа у области безбедности саобра-

ћаја и њихово прилагођавање најбољој пракси ЕУ, 

6) непостојање системског праћења стања безбе-

дности саобраћаја услед недефинисаних обележја 

безбедности саобраћаја, 

7) неразумевање значаја података о обележјима 

безбедности саобраћаја и важности размене и досту-

пности података, 

8) недостатак стручног и професионалног при-

ступа у систему безбедности саобраћаја, 

9) недостатак стратешког приступа и дугорочног 

планирања активности безбедности саобраћаја. 

7.2. Други стуб – безбеднији путеви и кретања 

Основне смернице у подручју деловања ка уна-

пређењу безбедности путева и кретања су: 

1) пут не сме да буде узрок саобраћајне незгоде, 

2) пут треба да спречи саобраћајну незгоду када 

дође до грешке учесника у саобраћају или грешке на 

возилу, 

3) пут треба да спречи или ублажи последице 

настале саобраћајне незгоде. 

Проблеми безбедности саобраћаја у Републици 

Србији у вези са безбедношћу путева су: 

1) непримењивање и кршење прописа у обла-сти 

безбедности путева, 

2) неспровођење прописаних процедура и алата за 

унапређење безбедности пута, 

3) непрепознавање пута као узрока саобраћа-

јних незгода, 

4) доприношење пута тежини последица сао-

браћајних незгода, 

5) небезбедни путно-пружни прелази, 

6) непостојање катастра саобраћајне сигнали-

зације, 

7) крађа и оштећење саобраћајне сигнализације, 

8) недостатак саобраћајних површина за кре-

тање рањивих учесника (пешаци и бициклисти), 

9) неуспостављене и неуређене „зоне школа”, 

10) нарушеност заштитног појаса јавних путева, 

11) нелегални прикључци на јавне путеве, 

12) није успостављен систем сталног стручног уса-

вршавања планера, пројектаната и других професио-

налаца у области путева, 

13) неквалитетно одржавање путева, 

14) неодговарајућа организација зимског одржа-

вања путева, 

15) некоординисано деловање јавних служби 

приликом ванредних ситуација на путевима, 

16)  недоследна примена мера безбедности и 

здравља на раду при обављању радова на путевима. 

7.3. Трећи стуб – безбеднија возила 

Основне смернице у подручју деловања ка уна-

пређењу безбедности возила су: 

1) возило не сме да буде узрок саобраћајне не-

згоде, 

2) возило треба да спречи саобраћајну незгоду 

када дође до грешке учесника у саобраћају, грешке 

пута или друге опасне ситуације, 

3) возило треба да спречи или ублажи после-

дице настале у саобраћајној незгоди. 

Проблеми безбедности саобраћаја у Републици 

Србији у вези са безбедношћу возила су: 

1) просечна старост возила у Републици Србији 

износи више од 16 година, што је у директној вези са 

економским стандардом становништва, 

2) недоследно спровођење прописа и процедура 

везаних за контролу техничке исправности возила, 

3) производња и стављање у промет нехомо-

логованих и неквалитетних делова и опреме возила, 

4) неодговарајуће одржавање техничке испра-

вности возила, 

5) велики број нерегистрованих и технички неи-

справних трактора, 

6) велики број неосветљених и неозначених 

возила у саобраћају (теретна возила, трактори, мо-

педи, бицикли, радне машине), 

7) мали проценат возила са довољно елеме-

ната активне и пасивне безбедности возила, 

8) недовољна промоција „чистих” и енергетски 

ефикасних возила. 

7.4. Четврти стуб – безбеднији учесници у 

саобраћају 

Основне смернице у подручју деловања ка уна-

пређењу безбедности учесника у саобраћају су: 

1) изградња и промена свести, ставова, знања и 

вештина учесника у саобраћају кроз образовање, 

информисање и васпитање, 

2) промена понашања учесника у саобраћају као 

резултат контроле и санкционисања, 

3) уклањање из система (трајно или привремено) 

учесника у саобраћају који нису подобни за безбедно 

учествовање у саобраћају. 

Проблеми безбедности саобраћаја у вези са 

учесницима у саобраћају су: 

1) низак ниво свести о потреби безбедног пона-

шања у саобраћају, 

2) непостојање система саобраћајног образовања 

и васпитања у систему предшколског, основног, сре-

дњег и високог образовања, 

3) непредузимање посебних мера за заштиту 

младих учесника у саобраћају, 
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4) недовољан број ефикасних медијских кампања 

из области безбедности саобраћаја на националном 

нивоу, 

5) неодговарајући концепт формирања возача и 

њиховог испитивања, 

6) неодговарајући систем института казнених 

поена и рада са возачима повратницима у чињењу 

тежих саобраћајних прекршаја, 

7) неефикасност прекршајног поступка и посту-

пка извршења казни, 

8) одсуство изрицања заштитних мера усмерених 

на одвикавање возача од конзумирања алкохола, у 

прекршајном поступку, 

9) одсуство изрицања алтернативних прекрша-

јних казни које могу утицати на возача да не понови 

прекршај против безбедности саобраћаја, 

10) непоштовање прописа од стране учесника у 

саобраћају. 

Истраживањем индикатора безбедности саобра-

ћаја препознати су проблеми: 

1) низак ниво коришћења сигурносних појасева, 

2) низак ниво коришћења и правилне употребе 

сигурносних седишта за децу, 

3) велики проценат прекорачења брзине, 

4) вожња под дејством алкохола. 

На основу анализе саобраћајних незгода и по-

следица, најризичније групе учесника у саобраћају су: 

1) возачи и путници у путничким возилима, ста-

рости од 17 до 35 година, 

2) пешаци, 

3) учесници у саобраћају старији од 65 година 

(возачи, пешаци и путници), 

4) деца путници у путничким возилима, 

5) бициклисти, 

6) возачи и путници на тракторима, 

7) возачи којима је одузета возачка дозвола због 

несавесног управљања возилом („несавесни возачи”), 

8) возачи комерцијалних возила и 

9) возачи и путници мопеда и мотоцикала. 

7.5. Пети стуб – деловање након саобраћајне 

незгоде 

Дејствовање након саобраћајне незгоде предста-

вља веома значајан сегмент рада на унапређењу 

безбедности саобраћаја. У зависности од добро орга-

низованог и координираног рада надлежних служби, 

велики број живота се може сачувати након деша-

вања саобраћајних незгода у којима има повређених 

лица. 

Детаљне активности у вези са унапређењем бе-

збедности саобраћаја у оквиру петог стуба су прика-

зане у деветом поглављу. 

8. ЦИЉНЕ ГРУПЕ 

8.1. Деца 

Деца највећим делом учествују у саобраћају као 

пешаци, на путу од школе до куће. Како би се уна-

предила безбедност деце пешака, мере и активности 

треба усмерити на формирање безбедних коридора 

за кретање деце ка школама. 

Истраживања указују да се деца око девете го-

дине први пут самостално сусрећу са саобраћајем, 

најчешће као бициклисти. 

За безбедност деце у саобраћају кључна је свест 

родитеља о ризицима којима излажу своју децу, али 

и систем едукације деце о безбедном понашању у 

саобраћају. Кључни елементи едукације деце су: 

- формирање континуираног присуства тема 

безбедности саобраћаја у целокупном школовању, 

- едукација васпитача, учитеља и наставника о 

значају безбедности саобраћаја, 

- размена најбољих страних и домаћих иску-

става, везаних за безбедно школско окружење и 

- реализација кампања, трибина и представа на 

тему безбедности деце у саобраћају. 

8.2. Млади возачи 

Најчешћи утицајни фактори који доприносе наста-

нку саобраћајних незгода у којима учествују млади 

возачи су непрописна и неприлагођена брзина, 

непрописно претицање, вожња под утицајем алкохола, 

непрописна употреба средстава за комуникацију у 

току вожње и др. 

Значај изградње безбедног понашања младих 

учесника у саобраћају доприноси смањењу њиховог 

учешћа у саобраћајним незгодама у каснијем пе-

риоду. 

Основа за унапређење безбедности младих воза-

ча у саобраћају је: 

- унапређење саобраћајног образовања и ва-

спитања младих у периоду пре стицања права на 

обуку и полагање возачког испита, 

- унапређење ставова родитеља везаних за 

важност њихове улоге у процесу развоја младих во-

зача, 

- успостављање и спровођење вршњачке еду-

кације,унапређење обуке у ауто школама, 

- ефикаснија контрола понашања, 

- континуиран систем едукације и 

- превентивне активности којима ће се утицати 

на свест о проблему безбедности саобраћаја. 

8.3. Пешаци 

У Републици Србији, пешаци највише страдају на 

деоницама државних путева који пролазе кроз 

насељена места, као и на деоницама осталих 

фреквентних саобраћајница које се налазе у зонома 

високе атракције. 
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На унапређење безбедности пешака треба дело-

вати кроз: 

- унапређење саобраћајне инфраструктуре на-

мењене пешацима, 

- унапређење знања возача и пешака о ризи-

цима у саобраћају, 

- савремен приступ управаљању брзинама на 

саобраћајницама дуж пешачких коридора, 

- стварање услова за пешачење који су прихва-

тљиви и за лица са ограниченим способностима и 

смањеном покретљивошћу и 

- изградња пешачких стаза уз фреквентне сао-

браћајнице и државне путеве у насељу. 

8.4. Бициклисти и мотоциклисти 

У циљу унапређења безбедности бициклиста и 

мотоциклиста неопходно је промовисати њихово 

безбедно учешће у саобраћају, а посебно кроз: 

- унапређење процеса обуке и едукације бици-

клиста и мотоциклиста на свим нивоима, 

- промовисање употребе заштитних система од 

стране бициклиста и мотоциклиста (кациге и зашти-

тне опреме ) и 

- прилагођавање саобраћајне инфраструктуре 

за бициклисте. 

8.5.Старији од 65 година (65+) 

Услед старења људи, долази до опадања пси-

хомоторних способности, што директно утиче на 

способност за безбедно учествовање у саобраћају. 

Опадање ових функција, допринело је да старији 

учесници у саобраћају, који припадају старосној кате-

горији 65+, буду сврстани у рањиве учеснике у сао-

браћају, као возачи, а посебно као пешаци. 

Безбедност учесника у саобраћају из старосне 

категорије 65+ је тема чији је значај препознат међу 

најуспешнијим државама у области безбедности 

саобраћаја. 

Унапређење безбедности ове категорије учесника 

треба реализовати кроз: 

- едукација и информисање припадника старосне 

категорије 65+ о опадању психофизичких способно-

сти и повећаном ризику у саобраћају, 

- бољу доступност информација о утицају ле-

кова на способност за вожњу, 

- формирање безбедоносних коридора за ста-

росну категорију 65+ и 

- испитивање предности и недостатака увођење 

додатних здравствених прегледа за ову старосну 

категорију. 

8.6. Возачи под утицајем алкохола и психоа-

ктивних супстанци 

Алкохол негативно делује на све основне фу-

нкције битне за обављање возачких активности, и то 

на: перцепцију, обраду информација, психомоторне 

способности, визуелно-моторну координацију, психичку 

структуру личности, пажњу, схватање и расуђивање, 

разум и контролу понашања. 

Ризик од учествовања у саобраћајној незгоди 

повећава се већ при нивоу алкохола од 0,4‰, а при 

нивоу од 1‰ ризик од настанка саобраћајне незгоде 

је око пет пута већи него при концентрацији од 0‰, 

док је при концентрацији од 2,4‰ алкохола у крви тај 

ризик преко 140 пута већи. Поред алкохола вожња 

под утицајем психоактивних супстанци постаје све 

већи повод за бригу када је безбедност саобраћаја у 

питању, а нарочито када је реч о младим возачима. 

Најчешће возачи који користе психоактивне 

супстанце возе ризичније због смањених психофизи-

чких способности, док истовремено слаби њихова 

контрола над возилом. За промену ставова и свести 

возача који управљају возилом под утицајем алко-

хола и психоактивних супстанци кључно је успоста-

вљање ефикасног система надзора (контрола) и 

санкционисања возача који чине ову врсту прекршаја 

и континуирана едукација. 

8.7 Возачи склони прекорачењу брзине 

Непрописна и неприлагођена брзина препознате 

су као један од фактора доприноса настанку сао-

браћајних незгода. Статистички подаци на нивоу 

Републике Србије показују да се брзина, као утицајни  

фактор, препознаје код једне трећине свих саобра-

ћајних незгода и код више од 50% смртних исхода у 

саобраћајним незгодама. 

Повећањем брзине кретања повећава се и ризик 

од учешћа у саобраћајној незгоди. Према истражи-

вањима, смањењем средње брзине за 1 km/h, број 

незгода се смањује за 2–3%, док повећањем суда-

рних брзина расту и последице саобраћајне незгоде. 

Основни приступ промени понашања возача скло-

ним прекорачењу брзине јесте предузимање додатних 

мера превенције, едукација и репресија. Формирање 

система управљања брзинама је основни предуслов 

за деловање на возаче који прекорачују дозвољену 

брзину. 

Такође, веома је битно да се припадници сао-

браћајне полиције опреме са квалитетним уређајима 

за контролу брзине кретања на путевима у улицама 

са подручја локалне самоуправе. 

8.8 Возачи којима је одузета возачка дозвола 

због несавесног управљања возилом („несавесни 

возачи”) 

Законом о безбедности саобраћаја на путевима је 

дефинисана посебна категорија возача која својим 

високоризичним понашањем угрожава остале уче-

снике у саобраћају. Ову групу возача карактерише 

учестало кршење саобраћајних прописа, угрожавање 

осталих учесника у саобраћају, често улажење у 

ризичне ситуације, занемаривање осталих корисника 

пута и сл. 
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Учестала ризична понашања ових возача су: 

непоштовање светлосне саобраћајне сигнализације, 

непрописно претицање, управљање возилом у алко-

холисаном стању као и управљање возилом брзинама 

које су знатно изнад дозвољених. Програми едука-

ције несавесних возача су концентрисани на унапре-

ђење знања, стварање позитивних ставова и мишљења, 

као и на развој стратегија које могу утицати на 

позитивну промену понашања несавесних возача. 

На несавесне возаче треба утицати успостављањем 

ефикасног система контрола и санкционисање агре-

сивне вожње, као и кроз посебне тарифе полисе 

осигурања. Дугорочан утицај на ову ризичну катего-

рију треба остварити кроз успостављање и унапређење 

ефикасног система за рехабилитацију несавесних 

возача, односно трајну суспензију возачке дозволе за 

непоправљиве рецидивисте. 

8.9 Возачи комерцијалних возила 

Правци за унапређење безбедности саобраћаја у 

области учешћа комерцијалних возила су: 

- -професинализација возача (СРС лиценца), 

- едукација возача комерцијалних возила у при-

вредним субјектима (кампање и едукативне акти-

вности), 

- контрола времена рада и одмора возача, 

- управљање безбедношћу саобраћаја у затво-

реним системима – привредним субјектима, у складу 

са стандардима. 

8.10 Возачи трактора 

Имајући у виду да је у општини Kоцељева у вели-

кој мери заступљена пољопривредна делатност, 

правци за унапређење безбеднијег учешћа трактора 

у саобраћају су: 

- унапређење техничке исправности трактора 

(светлосна сигнализација и означавање, кочиони си-

стем и кабине, односно рамови), 

- изградња атарских путева за безбедно кретање 

трактора и других пољопривредних возила, 

- предузимање мера ради спречавање нано-

шења блата на коловоз, 

- едукација возача трактора у погледу пошто-

вања саобраћајних прописа и безбеднијег понашања 

у саобраћају, 

- предузимање мера у погледу обавештавања 

осталих учесника у саобраћају о повећаном прису-

ству трактора на путевима. 

9. ДЕЛОВАЊЕ НАКОН САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

На подручју општине Коцељева, у оквиру Дома 

здравља, постоји служба хитне медицинске помоћи. 

Такође, у општини постоји ватрогасна јединица Оде-

љења за ванредне ситуације  Шабац. Заједно са 

припадницима полицијске станице Коцељева, ово су 

најзначајнији субјекти за деловање након настанка 

саобраћајне незгоде. 

Основне смернице у подручју унапређења дело-

вања након саобраћајне незгоде су: 

- спречавање настанка саобраћајне незгоде као 

последица претходно настале саобраћајне незгоде 

(тзв. „секундарне саобраћајне незгоде”), 

- спасавање живота, односно ублажавање здра-

вствених последица повређених учесника саобра-

ћајне незгоде, 

- утврђивање грешке која је узроковала саобра-

ћајну незгоду односно допринела тежини последица 

и примена мера за трајно отклањање утицаја 

(понављања) грешке, 

- утврђивање одговорности и санкционисање чи-

ниоца који је узроковао саобраћајну незгоду односно 

допринео тежини последица, 

- отклањање односно ублажавање здравствених, 

финансијских и других последица саобраћајне не-

згоде, 

- координација деловања хитних служби прили-

ком отклањања, односно ублажавања последица 

саобраћајних незгода кроз доношење стандардних 

оперативних процедура. 

Проблеми препознати у деловању након саобра-

ћајних незгода су: 

- недостатак координираног деловања свих хи-

тних служби након саобраћајне незгоде, 

- недовољна опремљеност хитних служби аде-

кватном опремом, 

- непостојање система хеликоптерског транспорта 

тешко повређених лица из саобраћајне незгоде, 

- низак ниво обучености возача и осталих грађана 

за пружање прве помоћи повређенима у саобраћајној 

незгоди, 

 - непоштовање процедура обезбеђења лица места 

саобраћајне незгоде, 

- недовољно квалитетно вршење увиђаја саобра-

ћајних незгода, 

- неоправдано дуго трајање судског поступка, 

- неадекватна казнена политика кривичних судова 

у поступцима против виновника тешких саобраћајних 

незгода, 

- дуг и сложен поступак наплате штете из саобра-

ћајних незгода, од осигуравајућих компанија, 

- недовољно коришћење података из саобра-

ћајних незгода за спречавање нових саобраћајних 

незгода, 

- непостојање адекватних програма безбедности 

саобраћаја у оквиру васпитно-поправних процеса 

осуђених лица у установама за извршење заводских 

санкција. 
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10. НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ 

БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПОДРУЧЈУ 

ОПШТИНЕ  КОЦЕЉЕВА 

Носиоци активности у безбедности саобраћаја 

могу бити на различитим нивоима, у различитим 

областима и у различитим облицима организовања. 

Најзначајнији субјекти у систему безбедности 

саобраћаја на подручју општине Коцељева су: 

Општинска управа Коцељева, 

Савет за безбедност саобраћаја на путевима, 

Полицијска станица Коцељева, 

Одељење за ванредне ситуације Шабац-Ватрогасна 

јединица Коцељева, 

ОсновниСудска јединица и Одељење прекршајног 

суда Коцељева, 

Органи тужилаштва, 

Образовне установе, 

Дом здравља у Коцељеви, 

Медији, 

Јавна предузећа чија делатност је повезана са 

унапређењем безбедности саобраћаја, 

Аутошколе, 

Удружења грађана, 

Организација Црвеног Крста, 

Волонтери и др 

Јединице локалне самоуправе у оквиру својих 

надлежности примењује мере за промену свести и 

ставова учесника у саобраћају, координирају акти-

вностима између кључних субјеката безбедности 

саобраћаја и усмеравају њихове краткорочне и дуго-

рочне активности. На свом подручју надлежне су за 

техничко регулисање саобраћаја, безбедност и 

одржавање путева из своје надлежности и друге 

послове прописане законима. 

Савет за безбедност саобраћаја на путевима 

као стручно тело јединице локалне самоуправе одго-

воран је за анализу проблема безбедности саобраћаја, 

идентификацију кључних проблема безбедности сао-

браћаја, предлагање мера безбедности саобраћаја, 

реализацију пројеката, студија и истраживања, изра-

ду извештаја о стању безбедности саобраћаја и др. 

Саобраћајна полиција има значајну функцију у 

безбедности саобраћаја, пре свега као орган који 

врши непосредан надзор и принуду према учесни-

цима у саобраћају. 

Правосуђе (судови и тужилаштва) са једне стране 

има превентивну улогу у систему безбедности сао-

браћаја кроз одвраћање од непрописног и небезбе-

дног понашања. Са друге стране, правосуђе има 

значајну корективну улогу према учесницима у сао-

браћају и субјектима безбедности саобраћаја кроз 

примену репресивних мера. Правосуђе има значајну 

улогу и у поступцима поводом накнада штета из 

саобраћајних незгода. 

Управљач пута је одговоран за безбедно и 

несметано одвијање саобраћаја на путевима којима 

управља. Обавља надзор над безбедношћу саобра-

ћаја на путевима, идентификује и управља „црним 

тачкама” на путевима, обезбеђује независно оцењи-

вање доприноса пута настанку незгода са погинулим 

лицима, спроводи друге савремене процедуре уна-

пређења безбедности путева и реализује друге мере 

из своје надлежности. 

Установе образовања и васпитања и високо-

школске установе представљају један од најзнача-

јнијих субјеката који доприноси унапређењу знања, 

ставова, вештина и понашања учесника у саобраћају. 

Образовање и васпитање генерација о исправном 

понашању у саобраћају је кључна улога ових инсти-

туција, а ефекти оваквих активности су трајног кара-

ктера. 

Здравствене установе учествују у сталном 

праћењу здравственог стања возача, врше збриња-

вање и лечење повређених у саобраћајним незгодама, 

врше анализе крви и других телесних течности на 

присуству алкохола и психоактивних супстанци и 

обављају друге активности у складу са законом. 

Медији имају изузетно важну улогу у промени 

свести и понашања учесника усаобраћају и у креирању 

јавног мњења. С обзиром на распрострањеност и 

доступност, медији омогућавају примену превенти-

вно-пропагандних мера према најширој популацији. 

На основу досадашњег искуства примећено је да су 

медији у Републици Србији знатно утицали на сма-

њење броја погинулих учесника у саобраћају. 

Удружења грађана (невладине и стручне органи-

зације) окупљају грађане и правна лица ради органи-

зованог деловања у систему безбедности саобраћаја 

са циљем унапређења безбедности саобраћаја. 

Удружења могу да имају улогу корективног фактора 

према Влади и осталим субјектима у систему упра-

вљања безбедности саобраћаја, тако што јавно 

критикују рад субјеката безбедности саобраћаја и 

указују на пропусте и недостатке. Могу учествовати у 

креирању политике и прописа из области безбе-

дности саобраћаја, а могу и спроводити конкретне 

мере ради унапређења безбедности саобраћаја. 

Организација црвеног крста је такође значајан 

субјекат који својим активностима у великој мери 

доприноси унапређењу безбедности саобраћаја, 

посебно са превентивног аспекта. 

11. ИЗВЕШТАВАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗА-

ЦИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ 

Извештавање о стању безбедности саобраћаја је 

саставни део праћења стања и обавезна активност 

предвиђена законом који уређује ову област. Све 

послове у вези са наведеним активностима спрово-

диће Савет за безбедност саобраћаја на путевима. 
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Извештавање мора бити доступно свима, с тим 

што поједине државне институције треба извешта-

вати у дефинисаним временским периодима (на 

пример средином или крајем године), у тачно дефи-

нисаној форми (структура и детаљност извештаја). 

Извештавају се: Скупштина општине Коцељева, 

Општинско веће Коцељева, Агенција за безбедност 

саобраћаја,  грађани Коцељеве и др. 

Детаљне извештаје о стању безбедности саобра-

ћаја треба учинити доступним научно образовним 

институцијама, док повремене и наменске извештаје 

треба учинити јавно доступним свима који их захтевају, 

попут медија, невладиног сектора, научних радника, 

појединаца итд. Највећи број извештаја о стању бе-

збедности саобраћаја треба учинити доступним и 

разумљивим најширој јавности путем интернета. 

Извештавање на локалном нивоу треба усмера-

вати ка скупштинама општина, односно градова, али 

и другим субјектима безбедности саобраћаја на овом 

нивоу (саобраћајна полиција, управљачи пута на 

територији општине, судство, удружења и сл). Највећи 

део активности у погледу извештавања на локалном 

нивоу треба да реализују локална тела за коорди-

нацију послова безбедности саобраћаја. 

Напредак у остваривању циљева Стратегије и 

задатака предвиђених Акционим планом мора бити 

саставни део извештавања о стању безбедности 

саобраћаја. Свака институција и организација заду-

жена за конкретне активности предвиђене Акционим 

планом треба да буде у обавези достављања изве-

штаја у погледу напретка, и то министарству на-

длежном за послове саобраћаја, односно Телу за 

координацију безбедности саобраћаја на путевима. 

Министарство надлежно за послове саобраћаја има 

обавезу праћења и извештавања у погледу напретка 

достизања циљева Стратегије и реализације свих 

активности предвиђених Акционим планом. 

12. АКЦИОНИ ПЛАН БЕЗБЕДНОСТИ САОБРА-

ЋАЈА НА ПУТЕВИМА 

Даље активности на спровођењу Стратегије 

укључиће израду Акционог плана, односно дефини-

сање конкретних мера, носилаца активности, рокова 

за реализацију активности и потребних средстава. 

Акциони план безбедности саобраћаја општине 

Коцељева биће усвојен одмах по усвајању  Стратегије 

безбедности саобраћаја на путевима општине 

Коцељева. 

Средства за реализацију Стратегије биће предви-

ђена Акционим планом у складу са средствима 

обезбеђеним у буџету општине Коцељева  и осталим 

изворима финансирања. Конкретни износи дефини-

сани за поједине области из Акционог плана биће 

опредељени у годишњим програмима за унапређење 

безбедности саобраћаја које ће усвајати Општинско 

веће Коцељева на предлог Савета за безбедност 

саобраћаја на путевима. 

13. ЗАВРШНИ ДЕО 

Ову Стратегију безбедности саобраћаја на путе-

вима општине Коцељева за период 2018 – 2020. 

године, објавити у „Службеном листу општине 

Коцељева“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА 

Број: 06-17 од 13.06.2018. год. 
 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ  

Владан Јанковић, с.р. 
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На основу члана 13. Закона о безбедности сао-

браћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 

41/09, 53/10, 101/11, 32/13, 55/14, 96/15, 9/16 и 24/18), 

члана 32. став 1. тачка 4. Закона о лoкалној самоу-

прави („Службени гласник РС“ бр. 129/07, 83/14 и 

101/16) и члана 36. став. 1, тачка 6. Статута општине 

Коцељева (''Службени лист општине Коцељева'', бр. 

27/08), Скупштина општине Коцељева на седници 

одржаној дана 13. јуна 2018.године, донела је 

А К Ц И О Н И  П Л А Н  

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ 

САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ 

КОЦЕЉЕВА ЗА ПЕРИОД ОД 2018. ДО 2020. 

ГОДИНЕ 

УВОД 

Стратегијом безбедности саобраћаја на путевима 

општине Коцељева за период од 2018. до 2020. 

године, предвиђено је доношење Акционог плана за 

спровођење Стратегије безбедности саобраћаја на 

путевима општине Коцељева за период од 2018. до 

2020. године (у даљем тексту: Акциони план), којим 

ће се детаљно разрадити циљеви Стратегије. Ко-

нкретне мере и задаци, носиоци активности, рокови 

за реализацију активности, праћење стања безбедно-

сти саобраћаја, одговорности и извори финансирања 

су садржани у Акционом плану. 

Стратегија има за циљ да прикаже постојеће 

стање безбедности саобраћаја у општини Коцељева, 

да прикаже циљеве и стање безбедности саобраћаја 

којима се тежи и смернице којима ће се најбрже и 

најлакше доћи од постојећег до жељеног стања. 

Стратегија приказује кључне проблеме и указује на 

најважније области деловања и циљне групе којима 

треба посветити посебну пажњу, као и финансијски 
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аспект безбедности саобраћаја, начине праћења и 

извештавања о стању безбедности саобраћаја.  

Стратегија тежи да омогући изградњу одрживог и 

делотворног система управљања безбедношћу сао-

браћаја до 2020. године у општини Коцељева. 

Циљеви постављени Стратегијом су следећи: 

1) да у саобраћају нема погинуле деце од 2020. 

године, 

2) да се преполове годишњи број погинулих и број 

тешко повређених лица у 2020. години, у односу на 

2011. годину, и  

3) да се преполове укупни годишњи друштвено-

економски трошкови саобраћајних незгода у 2020. 

години, у односу на 2011. годину. 

Како би се остварили наведени циљеви и до-

стигло жељено стање у безбедности саобраћаја, 

Стратегија предвиђа пет кључних области рада (пет 

стубова), које су у складу са Глобалним планом 

Деценије акције за безбедност саобраћаја 2011-2020. 

године, а то су:  

1. ефикасније управљање безбедношћу саобра-

ћаја;  

2. безбеднији путеви;  

3. безбеднија возила;  

4. безбеднији учесници у саобраћају и  

5. деловање након саобраћајне незгоде.  

У остварењу циљева Стратегије потребно је 

заједничко деловање надлежних државних органа, 

са подељеном одговорношћу, имајући у виду мулти-

дисциплинарност ове области. На локалном нивоу 

потребно је континуирано обезбеђивати финансијске 

и институционалне услове за спровођење свих 

активности из Акционог плана. При томе, веома је 

важна улога шире друштвене заједнице, где је потре-

бно посебно истаћи значај сарадње државних 

институција, локалне заједнице, цивилног друштва и 

привредног сектора на спровођењу активности у 

развоју безбедности саобраћаја на путевима. 

Акциони план представља скуп конкретних мера и 

активности, систематизованих кроз пет стубова на-

ведених у Стратегији. За сваки од стубова су у 

Акционом плану постављени циљеви који се требају 

испунити. Даље су, за сваки од циљева, дефинисане 

конкретне активности које ће бити реализоване у 

периоду од 2018-2020. године.  

Стуб 1. Ефикасније управљање безбедношћу 

саобраћаја 

Циљ 1. Стратешко управљање у безбедности 

саобраћаја 

Циљ 2. Успостављање савремене и доступне 

базе података о обележјима безбедности саобраћаја 

Циљ 3. Унапређење квалитета прикупљања пода-

така о саобраћајним незгодама и последицама 

Циљ 4. Унапређење квалитета контроле саобра-

ћаја од стране саобраћајне полиције и  

Циљ 5. Успостављање система истраживања у 

области безбедности саобраћаја и примена резу-

лтата истраживања 

Стуб 2. Безбеднији путеви 

Циљ 1. Спровођење савремених техника за упра-

вљање безбедношћу путне мреже 

Циљ 2. Увођење интелигентних транспортних 

система на мрежи аутопутева 

Циљ 3. Унапређење безбедности и здравља на 

раду у зонама извођења радова 

Стуб 3. Безбеднија возила 

Циљ 1. Хармонизација прописа у области хомо-

логације возила у складу са стандардима ЕУ 

Циљ 2. Унапређење система контроле техничке 

исправности возила 

Циљ 3. Tехнолошко унапређење возила и сти-

мулисање коришћења еколошких горива и еколошких 

возила 

Стуб 4. Безбеднији учесници у саобраћају 

Циљ 1. Унапређење нивоа знања и оспособље-

ности возача моторних возила 

Циљ 2. Унапређење безбедности рањивих кате-

горија учесника у саобраћају 

Циљ 3. Унапређење саобраћајног васпитања и 

образовања у саобраћају 

Стуб 5. Деловање након саобраћајне незгоде 

Циљ 1. Координација хитних служби на лицу 

места саобраћајне незгоде и спречавање настанка 

секундарних саобраћајних незгода 

Циљ 2. Скраћење времена потребног за оства-

ривање комуникације позиваоца са надлежним хитним 

службама (полиција, ХМП, ВСЈ) 

Циљ 3. Скраћење времена од успостављања 

позива односно пријема информације до поласка 

екипе (екипа) хитне службе на лице места саобра-

ћајне незгоде 

Циљ 4. Скраћење времена од поласка екипе 

(екипа) хитне службе до доласка на лице места 

Циљ 5. Унапређење квалитета рада припадника 

хитних служби 

Циљ 6. Скраћење времена транспорта повређе-

ног од лица места саобраћајне незгоде до здравствене 

установе 

У Акционом плану су за сваку активност, по 

годинама, дефинисани индикатори тј. показатељи 

ефеката приказаних активности. Дефинисани су кљу-

чни субјекти-носиоци за спровођење предвиђених 

активности (државни органи, општински органи или 

одговорна организација) и субјекти безбедности сао-
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браћаја који су препознати као сарадници у спро-

вођењу Акционог плана. За потребе праћења и 

оцењивања спровођења Акционог плана, задужен је 

Савет за безбедност саобраћаја општине Коцељева.  

Органи који спроводе активности дужни су да о 

томе редовно извештавају Савет за безбедност сао-

браћаја општине Коцељева, као и да, на његов 

захтев дају додатне информације од значаја за 

праћење. Надлежни органи ће имати обавезу да, у 

погледу активности чије се спровођење не буде 

одвијало по плану, Савету за безбедност саобраћаја 

општине Коцељева доставе образложење и пре-

дложе мере за превазилажење потешкоћа.  

Средства за реализацију циљева Стратегије су у 

Акционом плану предвиђена у складу са средствима 

обезбеђеним у буџету општине Коцељева за 2018. 

годину, као и средствима која ће бити предвиђена 

буџетом за 2019 и 2020. годину. Поред ових сре-

дстава користиће се средства одговорних организација 

за реализацију активности и средства из других 

извора финансирања.  

 СТУБ 1. ЕФИКАСНИЈЕ УПРАВЉАЊЕ 

БЕЗБЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА  

1.  ЕФИКАСНИЈЕ УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНО-

ШЋУ САОБРАЋАЈА 

Управљање безбедношћу саобраћаја поздразу-

мева скуп активности којима се из постојећег стања 

усмеравамо ка жељеном (пројектованом) стању бе-

збедности саобраћаја.  

Предуслов за управљање безбедношћу саобра-

ћаја je познавање постојећег стања, жељеног стања 

и коришћење кључних управљачких техника. Светска 

пракса је показала да се безбедношћу саобраћаја 

може управљати, па се у вези с тим може управљати 

стањем безбедности саобраћаја и на подручју 

општине Коцељева. 

Како би се остварило ефикасно управљање бе-

збедношћу саобраћаја на подручју општине Коцељева, 

неопходно је дефинисати циљеве који ће омогућити 

да се тренд укупног броја незгода (графикони 1 ) 

значајно промени и добије опадајући карактер током 

периода до 2020. године. 

 

  

Графикон 1. Преглед укупног броја саобраћајних незгода на подручју општине Коцељева за период 2012-

2016 година 

У периоду 2012-2016. године на територији општине 

Коцељева регистровано је 127 саобраћајних незгода. 

Циљ 1. Успостављање савремене и доступне 

базе података о обележјима безбедности сао-

браћаја 

Успостављање јединствене базе података ће се 

вршити упоредо са њеним развојем од стране Аге-

нције за безбедност саобраћаја Републике Србије. 

Циљ је да квалитетни и веродостојни подаци о 

обележјима саобраћајних незгода буду искоришћени 

на најбољи начин, како би мере и акције предузете 

за унапређење безбедности саобраћаја на подручју 

општине Коцељева дале што веће ефекте. У овом 

делу потребно је извршити повезивање различитих 

извора података о саобраћајним незгодама у једну 

јединствену базу која ће бити коришћена од стране 

бројних субјеката и заинтересованих лица 

.Циљ 2. Унапређење квалитета прикупљања 

података о саобраћајним незгодама и после-

дицама 

Квалитетно и ефикасно прикупљање података, укљу-

чујући и њихово складиштење и коришћење, потребно 

је првенствено обезбедити припадницима саобра-

ћајне полиције на подручју општине Коцељева. У 

вези са тим, неопходно је увести нови систем прику-

пљања података у раду саобраћајних полицијских 

службеника и извршити одговарајућу обуку у складу 

са препорукама најбоље праксе у свету и код нас.  

Циљ 3. Унапређење квалитета контроле сао-

браћаја од стране саобраћајне полиције 

Техничко опремање и обука јединица саобраћајне 

полиције је ургентан циљ и задатак за општину . 
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Коцељева. Савремени концепт рада саобраћајне полиције подразумева 

употребу IT технологије у функцији идентификовања и обраде саобраћајних 

прекршаја. То првенствено подразумева да саобраћајна полиција мора бити 

технички опремљена, а њени припадници стручно оспособљени за рад са 

новијим технологијама. Посебан значај и приоритет у овом сегменту 

подразумева увођење система видео надзора на подручју општине 

Коцељева.. 

Циљ 4. Успостављање система истраживања у области безбедности 

саобраћаја и примена резу-лтата истраживања 

Све мере које се предузимају за унапређење безбедности саобраћаја 

морају бити засноване на научним и стручним знањима и најбољој пракси у 

овој области. То подразумева да се морају вршити квалитетне анализе 

стања безбедности саобраћаја, праћење одабраних индикатора перфоманси 

безбедности саобраћаја и друге анализе чији ће резултати јасно указати у 

ком правцу треба да се усмери рад на унапређењу безбедности саобраћаја 

на подручју општине Коцељева 

Циљ 4. Успостављање система истраживања у области безбедности 

саобраћаја и примена резу-лтата истраживања 

Све мере које се предузимају за унапређење безбедности саобраћаја 

морају бити засноване на научним и стручним знањима и најбољој пракси у 

овој области. То подразумева да се морају вршити квалитетне анализе 

стања безбедности саобраћаја, праћење одабраних индикатора перфоманси 

безбедности саобраћаја и друге анализе чији ће резултати јасно указати у 

ком правцу треба да се усмери рад на унапређењу безбедности саобраћаја 

на подручју општине Коцељева.. 

Истраживања такође треба да обухвате анализу кључних индикатора 

перформанси безбедности саобраћаја које је потребно урадити по методологији 

коју је прописала Агенција за безбедност саобраћаја. 

Дубинске анализе саобраћајних незгода са више од три тешко повређена 

лица и незгода са погинулим лицима треба вршити за оне незгоде које су се 

догодиле и на локалним путевима. Ово је уједино и обавеза локалног 

управљача пута. У наставку, за период од 2018. до 2020. године одређене су 

конкретне активности у појединим циљевима и дефинисани су њихови 

индикатори ради праћења ефикасности остварења предвиђених мера. 

СТУБ 1 ЕФИКАСНИЈЕ УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА 

Ред. 

бр. 

Активности у 

2018. години 
Индикатор 

Активности у 

2019 години 
Индикатор 

Активности у 2020. 

години 
Индикатор 

Одговорна 

органи- 

зација 

Сарадња 

Циљ 1. Стратешко управљање безбедношћу саобраћаја на подручју општине Коцељева. 

Индикатор: Успостављен и одржив система управљања безбедношћу саобраћаја. 

1.1 

Реализација 

активности из 

стратегије и 

плана БС. 

Реализоване 

активности. 

Реализација акти-

вности из стратегије 

и плана БС. 

Реализоване 

активности. 

Реализација 

активности из 

стратегије и плана 

БС. 

Реализоване 

активности. 

Савет за 

безбед. 

саобр. 

МУП 

Општина 

Циљ 2. Успостављање савремене и доступне базе података о обележјима  

безбедности саобраћаја. Индикатор: Успостављена база података 

2.1 

Израда 

извештаја о 

стању 

Коришћење 

података у 

различитим 

Развој базе пода-

така од значаја за 

безбедност 

Повезивање са 

другим 

институцијама. 

Даље активности на 

развоју базе 

података од значаја 

Складиште ње 

података и 

могућност 

Савет за 

безбед. 

саобр. 

Општина 

МУП 

Дом здравља 
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безбедности 

саобраћаја. 

пројектима 

од 

различитих 

субјеката и 

појединаца. 

саобраћаја 

 (I фаза) 

за безбедност 

саобраћаја 

манипули сања 

са њима. 

Циљ 3. Унапређење квалитета прикупљања података о саобраћајним незгодама и последицама. 

Индикатор: Имплементиран савремени систем прикупљања података о саобраћајним незгодама. 

3.1 

Увођење 

новог система 

прикупљања 

података. 

Упознавање 

полицијских 

службеника 

са новинама. 

Обука полицијских 

службеника у 

погледу 

прикупљања 

података на 

увиђајима СН 

Обука 

реализована за 

најмање два 

полицијска 

службеника 

Увођење нове 

структуре података о 

саобраћајним 

незгодама 

База података 

о саобраћајним 

незгодама 

МУП Савет АБС 

3.2 

Увођење 

новог система 

вршења 

увиђаја 

саобраћајних 

незгода. 

Упознавање 

полицијских 

службеника 

са новинама. 

Обука полицијских 

службеника у по-

гледу прикупљања 

података о 

утицајним 

факторима који 

доприносе настанку 

СН 

Обука 

реализована за 

најмање два 

полицијска 

службеника 

Потпуна примена 

новог модела за рад 

саобраћајне 

полиције. 

Нови модел 

уведен у базу 

података о 

саобрћајним 

незгодама 

МУП Савет АБС 

3.3   

Систем 

евидентирања 

података о 

повредама у 

саобраћајним 

незгодама у складу 

са препорукама ЕК 

Упознавање 

полицијск. 

службенииа са 

новим системом. 

Повезивање СХМП 

са базом података о 

саобраћајним 

незгодама и 

последицама 

СХМП повезане 

са базом 

података о СН 

Дом 

здравља 
Савет МУП 

Циљ 4. Унапређење квалитета контроле саобраћаја од стране саобраћајне полиције 

Индикатор: Технички опремљенија полиција, обучени припадници саобраћајне полиције, повећање броја идентификованих прекршаја, редукција 

тежих прекршаја, реализоване превентивне и репресивне акције од стране саобраћајне полиције 

4.1 

Набавка 

службених 

возила за 

МУП. 

Купљена 

возила. 

Набавка службених 

возила за МУП. 
Купљена возила. 

Набавка службених 

возила за МУП. 

Купљена 

возила. 
Општина 

МУП 

Општина 

Савет 
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4.2   

Набавка уређаја за 

снимање прекршаја 

прекорачења брзине 

кретања 

Набављен уређај 

и предат полицији 

на коришћење 

Превентивне и 

репресивне 

активности полиције 

Реализоване 

превенти- вне и 

репресивне 

активности 

Савет МУП 

4.3   

Израда пројекта 

увођења система 

видео надзора 

Завршен 

пројекат. 

Имплемента- ција 

друге фазе пројекта. 

Постављене 

камере на 

одређеним 

локацијама. 

Савет МУП 

4.4   

Набавка остале 

техничке опреме за 

потребе саобраћајне 

полиције 

Набављена 

дефинисана 

опрема. 

Набавка остале 

опреме према 

захтевима МУП 

Набављена 

опрема. 
Савет МУП 

4.5. 

Учешће у 

реализацији 

кампања 

Реализоване 

кампање 

Учешће у 

реализацији 

кампања 

Реализоване 

кампање 

Учешће у 

реализацији 

кампања 

Реализоване 

кампање 
Савет МУП 

Циљ 5. Успостављање система истраживања у области безбедности саобраћаја и примена  

езултата истраживања Индикатор: Реализована истраживања по одређеним областима и сегментима. 

5.1   

Дубинске анализе 

СН на локалним 

путевима 

Урађени 

извештаји. 

Дубинске 

анализе СН на 

локалним путевима 

Урађени 

извештаји. 
Савет 

МУП Ј 

Општин. 

управа 

5.2   

Индикатори 

перформанси 

безбедности 

саобраћаја 

Реализовано 

истражива- ње и 

објављени 

резултати 

Активност се 

реализује сваке 

године  

Реализована 

анализа – 

истраж. и 

објављени 

резултати 

Савет 

МУП 

Друге 

установе 

5.3.   

Истраживања 

поједине категорије 

рањивих учесника у 

саобраћају 

(Бициклисти) 

Реализовано 

истражив. 

Истраживања 

поједине категорије 

рањивих учесника у 

саобраћају 

(пешаци и др.) 

Реализова- но 

истраж. 
Савет МУП 
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СТУБ 2. БЕЗБЕДНИЈИ ПУТЕВИ 

2. БЕЗБЕДНИЈИ ПУТЕВИ 

Укупна дужина путне мреже на територији општине 

Коцељева је преко 850km. 

Кроз подручје општине Коцељева пролазе држа-

вни путеви првог и другог реда који су од великог 

значаја за овај регион Републике Србије. Од посебног 

значаја је државни пут I Б реда број 21 Шабац –

Ваљево, као и остали путеви нижег ранга. 

Државним путевима на подручју општине у 

складу са чланом 157. Закона о безбедности саобра-

ћаја на путевима управља Министарство надлежно 

за послове саобраћаја, док општинским путевима и 

улицама управља надлежно Одељење Општинске 

управе Коцељева. 

 

Слика 1. На путевима у Коцељеви су заступљене различите категорије учесника у саобраћају 

Циљ 1. Спровођење савремених техника за упра-

вљање безбедношћу путне мреже 

Директивом Европске Комисије број 2008/96/EC 

године све државе чланиве су биле у обавези да, у 

своје нормативне документе којима се регулише област 

безбедности саобраћаја на путевима, имплементирају 

савремене процедуре за унапређење безбедности 

путне инфраструктуре. Законом о безбедности сао-

браћаја на путевима у члану 156. дефинисане су сле-

деће методе: провера безбедности саобраћаја, ре-

визија пројеката безбедности саобраћаја, дубинске 

анализе саобраћајних незгода са најмање једним 

погинулим лицем, мапирање ризика на путевима и 

улицама и др. Све наведене методе имају за циљ 

спречавање настанка саобраћајних незгода где је 

основни узрок пут, укључујући и смањење последица 

тих незгода. Према подацима из стручне литературе, 

пут као узрок настанка незгоде је заступљен до 10%, 

док је на подручју Републике Србије та вредност 

мања од 1%.  

Циљ 2. Увођење интелигентних транспортних 

система на мрежи путева 

Савремени концепт управљања безбедношћу 

саобраћаја на путевима подразумева што већу при-

мену ИТ технологије на путевима. Ова технологија 

ће помоћи управљачу пута да прати стање безбе-

дно-сти саобраћаја и да предузима ургентне мере у 

фукнцији заштите свих категорија учесника у сао-

браћају. 

Веома значајна компомента ИТ технологије је 

увођење видео надзора на кључним раскрсницама 

на подручју општине. Увођење видео надзора подра-

зумева израду пројектне и техничке документације, а 

наког тога и набавку одговарајућих уређаја који ће 

омогућити надзор и санкционисање саобраћајних 

прекршаја. 

Циљ 3. Унапређење безбедности и здравља на 

раду у зонама извођења радова 

Безбедност и здравље радника који спроводе 

активности у зонама извођења радова на путу је 

један од кључних приоритета у раду на унапређењу 

безбедности саобраћаја. Законом о безбедности сао-

браћаја на путевима, Правилником о начину ре-

гулисања саобраћаја у зонама радова на путу и 

Правилником о саобраћајној сигнализацији дефини-

сане су мере и поступци за управљање саобраћајем 

у зонама радова на путу које морају бити испошто-

ване од стране надлежних органа. 

 
 

. 
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Предузећа која изводе радове на путу морају доследно поштовати сва 

упутства и смернице која су издата од стране ЈП „Путеви Србије“ и министа-

рства надлежног за послове саобраћаја. 

Такође, у овом сегменту значајан је рад инспекцијских органа Министа-

рства надлежног за послове саобраћаја, Министарства унутрашњих послова 

и Министарства надлежног за рад у делокругу својих надлежности. Посебно 

је значајно да предузећа за путеве поштују одредбе које се односе на безбе-

дност радника и њихову заштиту, како би ризик стра-дања био сведен на 

најмањи могући ниво. 

У наставку, за период од 2018. до 2020. године одређене су конкретне 

активности у појединим циљевима и дефинисани су њихови индикатори ради 

праћења ефикасности остварења предвиђених мера. 

СТУБ 2 БЕЗБЕДНИЈИ ПУТЕВИ 

Р.бр. 
Активности у 

2018. години 
Индикатор 

Активности у 

2019. години 
Индикатор 

Активности у 2020 

години 
Индикатор 

Одговор на 

организаци

ја 

Сарадња 

Циљ 1. Спровођење савремених техника за управљање  

безбедношћу путне мреже Индикатор: Број реализованих пројеката 

1.1.   

Дубинске анализе 

саобраћајних 

незгода са најтежим 

последицама. 

Урађени 

пројекти. 

Активност се 

реализује сваке 

године 

Урађени 

пројекти. 

Општинска 

управа 
МУП Савет 

1.2   

Реализација 

пројекта провере 

безбедности 

саобраћаја 

Урађени 

пројекти. 

Активност се 

реализује сваке 

године 

Урађени 

пројекти. 

Општинска 

управа 
Савет 

1.3   

Реализација 

пројеката ревизије 

безбедности 

саобраћаја 

Урађени 

пројекти. 

Активност се 

реализује сваке 

године 

Урађени 

пројекти. 

Општинска 

управа 

Савет  Општ. 

управа 

1.4   
Мапирање ризика на 

путевима 

Урађени 

пројекти. 

Активност се 

реализује сваке 

године 

Урађени 

пројекти. 

Општинска 

управа 

Савет Општ. 

управа 

1.5 

Планови 

техничког 

регулисања 

саобраћаја за 

сва насеља 

Завршени 

планови. 

Измене и допуне 

планова за сва 

насељена места. 

Измењени 

планови. 

Активност се 

реализује сваке 

године 

Урађени 

пројекти. 

Општинска 

управа 

Савет 

Општина  

Одељење за 

привреду, 

пољ., 

саобраћај 
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1.6   

Израда пројекта за 

уређење атарских 

путева на подручју 

општине. 

Урађен пројекат. 
Реализација осталих 

фаза пројекта. 

Урађен 

пројекат. 

Општинска 

управа, 

Савет 

Одељење за 

грађ. 

земљиште и 

инфрастр. 

Општинска  

управа,  

1.7     

Идентификац. црних 

тачака на путевима 

ван насеља 

Урађен 

пројекат 

Општинска 

управа,  

Савет 

МУП 

Циљ 2. Увођење ИТС-а на путној мрежи 

Индикатор: Имплементирана ИТС технологија на мрежи путева. 

2.1   

Израда пројектне 

документације за 

пројекат видео 

надзора на 

приоритетним 

раскрсницама. 

Урађен пројекат. 

Извођење друге 

фазе пројекта на 

одабраној 

раскрсници. 

Завршена друга 

фаза пројекта. 

Општинска 

управа, 

Савет 

МУП  

Одељење за 

привреду, 

пољопр. 

саобраћај и 

туризам 

Циљ 3. Унапређење безбедности и здравља на раду у зонама извођења радова 

Индикатор: Већи ниво безбедности и заштите радника. 

3.1   

Унапређење 

безбедности и 

здравља на раду 

запослених у зонама 

извођења радова на 

путевима 

Организо вани и 

одржани 

семинари уз 

учешће 

репрезента- 

тивних удружења 

запослених и 

послодаваца 

Унапређење 

безбедности и 

здравља на раду 

запослених у зонама 

извођења радова на 

путевима 

Годишњи 

Извештај о 

раду 

Министарст ва 

за рад, 

запошљава ње, 

борачка и 

социјална 

питања 

Општинска 

управа, 

Савет 

Инспект. за 

рад 

3.2   

Промоција 

безбедности и 

здравља на раду у 

циљу безбеднијих 

путева 

Одржане 

манифеста- 

Промоција 

безбедности и 

здравља на раду и 

безбеднијих путева у 

основним и средњим 

школама 

Организов. и 

одржане 

трибине 

Општинска 

Управа, 

Савет  

Инспект. за 

Рад 
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СТУБ 3. БЕЗБЕДНИЈА ВОЗИЛА 

Циљ 1. Хармонизација прописа у области хо-мологације возила у 

складу са станрдима ЕУ 

Упознавање свих надлежних субјеката са важећим прописима из области 

хомологације возила представља веома значајну активност. Овде се посе-

бно мисли на раднике МУП-а и друге контролне органе, контролоре на линији 

техничког прегледа возила и све друге запослене чије активности су дире-

ктно повезане са возилима. 

Циљ 2. Унапређење система контроле техни-чке исправности возила 

Систем контоле техничке исправности возила у Републици Србији тре-

нутно функционише према Правилнику о техничком прегледу возила кога 

донос Министар унутрашњих послова. Међутим, потребно је да надлежни 

органи спроводе превентивне акције како би се код власника возила унапре-

дила свест о значају поштовања техничке исправности возила са аспекта 

безбедности саобраћаја. 

Након усвајања новог Правилника о техничком прегледу возила, потребно 

је информисати грађане о новинама које Правилник доноси у вези са 

техничком исправношћу возила. У овом сегменту потребно је укључити 

медије и стручњаке из МУП-а и других институција, који грађанима могу 

пренети квалитетне информације о новим прописима из области контроле 

техничке исправности возила. 

У овом сегменту веома значајно је информисати јавност и субјекте о 

новимана које доносе Правилник о подели моторних и прикључних возила и 

техничким условима за возила на путевима и Правилник о испитивању 

возила. 

Раднике на линијама техничких прегледа треба благовремено информи-

сати о новинама у процедурама за технички преглед возила. Поред слања 

упутстава и смерница, потребно је организовати и стручне радионице и радне 

састанке посвећене едукацији радника на линијама техничког прегледа 

возила. 

Увођење видео надзора на линијама техничког прегледа такође треба да 

буде један од приоритета у овом сегменту. Када се испуне сви законски и 

подзаконски условима, потребно је радити на припремним радњама како би 

овај систем заживео у потпуности и омогућио систем селективне контроле 

рада техничких предлега возила. 

Циљ 3. Технолошко унапређење возила и стимулисање коришћења 

еколошких горива и еколошких возила 

Примена савремених уређаја на возилима у великој мери утиче на спре-

чавање настанка саобраћајних незгода.  

Велики број софтверских пакета који се уграђују у возила има за циљ да 

спречи сам настанак незгоде и усмерава возача на који начин треба да упра-

вља возилом. У овом делу потребно је пронаћи начин (стимулисати) да што 

више власника поседује возила новије генерације која имају боље перформансе 

безбедности саобраћаја. Возила са бољим индикаторима перформанси 

омогућавају већу заштиту возача и путника у возилу, укључујући и остале 

кориснике јавних путева. 

Предузећа која имају велике возне паркове, требало би да настоје да 

своје возаче константно едукују.  

Едукација треба да буде усмерена ка принципима безбедне, економичне 

и еколошке вожње. У свету постоји велики број програма и курсева који су 

специјализовано намењени едукацији возача у великим фирмама.  

Ту се пре свега мисли на професионалне возаче (возаче камиона, доста-

вних возила и аутобуса). 

Напредне технологије се користе и за праћење радног времена рада 

возача и контролу њиховог начина управљања возилом током обављања 

свакодневних радних активности. Велики број уређаја на бази GPS-а и 

GPRS-a омогућава лицима задуженим за управљање возним парковима да 

контролишу понашање сваког возача понаособ (позиција возила, брзина 

кретања, нагла убрзавања, нагла кочења, везивање сигурносног појаса, 

видео надзор унутар и ван возила, потрошња горива, рад мотора и др.). 

Посебно је значајно да грађанима општине Коцељева буду презентоване 

предности коришћења савремених уређаја који асистирају и помажу возачу 

током управљања возилом. Ово је потребно радити периодично, како би се 

разбиле предрасуде које имају возачи према новим технологијама. 
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СТУБ 3 БЕЗБЕДНИЈА ВОЗИЛА 

Ред. 

бр. 

Активности у 

2018. години 
Индикатор 

Активности у 

2019. години 
Индикатор 

Активности у 2020. 

години 
Индикатор 

Одгово- 

рна 

органи- 

зација 

Сарадња 

Циљ 1. Хармонизација прописа у области хомологације возила у складу са станрдима ЕУ 

Индикатор: Примена важећих прописа у пуном обиму 

   

Организовање 

годишњег 

састанка са 

заинтересованим 

субјектима. 

Организо- ван 

састанак. 

Организовање 

годишњег 

састанка са 

заинтересов. 

субјектима. 

Организо- ван 

састанак. 
Савет МУП 

Технички 

прегледи 

Остали 

субјекти 

Циљ 2. Унапређење система контроле техничке исправности возила 

Индикатор. Потпуна примена важећих норматива из области техничке контроле возила 

2.1   

Организација акције 

бесплатног 

техничког 

прегледа возила. 

Број техн. 

Неиспра вних 

возила. 

Организација акције 

бесплатног 

техничког 

прегледа возила. 

Број техн. 

неисправни х 

возила. 

Савет Техни 

чки 

прегледи 

МУП 

Осигурава- 

јућа 

друштва 

2.2   

Орагнизација акције 

појачане 

контроле техничке 

исправности возила. 

Број санкциони- 

саних 

прекршаја. 

Орагнизација акције 

појачане 

контроле техничке 

исправности возила. 

Број санкциони- 

саних 

прекршаја. 

МУП Савет 

Циљ 3. Технолошко унапређење возила и стимулисање коришћења еколошких горива и еколошких возила 

Индикатор: Примена еколошких горива и еколошки безбеднија возила на путевима. 

3.1   

Презентација 

утицаја нових 

технологија на 

безбедност 

возила. 

Број одржаних 

семинара. 

Презентација 

утицаја нових 

технологија на 

безбедност 

возила. 

Број одржаних 

семинара. 
Савет 

МУП 

Осигурава- 

јућа 

друштва 
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СТУБ 4. БЕЗБЕДНИЈИ УЧЕСНИЦИ У САОБРАЋАЈУ 

3. БЕЗБЕДНИЈИ УЧЕСНИЦИ У САОБРАЋАЈУ 

Најважније чињенице о стању безбедности саобраћаја на територији 

општине Коцељева, у периоду од 2012. до 2016. године 

- Догодило се укупно 127 саобраћајних незгода, од којих су 84 саобра-

ћајних незгода са настрадалим лицима. 

- У саобраћајним незгодама погинуло је 10 лица, док је теже и лакше 

повређено 109 лица. 

- У 2016. години није било погинулих лица. Није успостављен опадајући 

тренд броја повређених лица. 

- Погинула су 4 пешака, што чини 40% од укупног броја погинулих лица 

у СН. 

- Није било погинулих бициклиста. 

- Погинуо је један путник на мотоциклу, што чини 10% од укупног броја 

погинулих лица у СН. 

- Погинула су 3 возача и путника у ПА, што чини 30% од укупног броја 

погинулих лица 

 у СН. 

- У саобраћајним незгодама где је један од учесника био трактор, 

погинула су два лица, што чини 20% од укупног броја погинулих лица. 

- У саобраћајним незгодама где је један од учесника било теретно 

возило, погинуло је једно лице, што чини 10% од укупног броја погинулих 

лица. 

- У посматраном периоду повређено је 16-оро деце, док није било поги-

нуле деце у саобраћајним незгодама. Деца су највише страдала у својству 

путника (56%). 

- У саобраћајним незгодама погинуло је двоје младих. Млади чине 20% 

од укупног броја погинулих лица у саобраћајним незгодама. Млади у саобра-

ћајним незгодама најчешће страдају у својству возача (54%). 

- У саобраћајним незгодама погинуло је четворо лица старости 65 и 

више година, што чини 40% од укупног броја погинулих лица. Старија лица у 

саобраћајним незгодама најчешће страдају у својству пешака (53%). 

- Највећи број саобраћајних незгода са настрадалим лицима припада 

групи типова саобраћајних незгода „СН са пешацима“. 

- Највећи број саобраћајних незгода са настрадалим лицима се догоди 

у јулу. 

Циљ 1. Унапређење нивоа знања и оспобљености возача моторних 

возила 

Унапређење знања из области безбедности саобраћаја кључни је пре-

дуслов за безбедно учешће у саобраћају. Возачи који имају позитивне 

ставове о безбедности саобраћаја и поштовању прописа су свакако много 

бољи од возача рецидивиста у саобраћају. Код категорије професионалних 

возача, у складу са најбољом Еворпском праксом, потребно је радити на 

додатном усавршавању и стицању теоријских и практичних знања и вештина. 

Циљ 2. Унапређење безбедности свих учесника у саобраћају, а 

посебно рањивих категорија 

Применом савремених метода потребно је утицати на понашање свих 

категорија учесника у саобраћају, а посебно рањивих и ризичних категорија 

(пешаци, бициклисти, мотоциклисти, деца, старије особе и др.). Возачи 

високог ризика су значајно другачији од осталих возача, јер су склони да 

више чине саобраћајне прекршаје, да чешће улазе у ризичне саобраћајне 

ситуације, да значајно више учествују у саобраћајним незгодама и др. Због 

тога је неопходно планирати и организовати превентивно промотивне 

активности како би се свест свих возача, а посебно ризичних, подигла на виши 

ниво. Код рањивих категорија потребно је првенствено реализовати превентивне 

мере, а након тога и репресивне мере које ће њихову безбедност подићи на 

значајно већи ниво. 

Циљ 3. Унапређење СОВ-а 

Унапређење саобраћајног образовања и васпитања (СОВ-а) представља 

свеобухватан процес којим се безбедност деце поставља на значајно виши 

ниво. Одговорност за СОВ је дефинисана Законом о безбедности саобраћаја 

на путевима и неопходно је да је сви надлежни органи на подручју општине 

Коцељева доследно спроводе и поштују. СОВ садржи веома велики број 

активности које морају бити константно спровођене, како би се остварио 

коначни циљ, а то је да 2020. године нема погинуле деце у саобраћајним 

незгодама на подручју општине Коцељева. 
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СТУБ 4. БЕЗБЕДНИЈИ УЧЕСНИЦИ У САОБРАЋАЈУ 

Р.бр. 
Активности у 

2018. години 
Индикатор 

Активности у 

2019. години 
Индикатор 

Активности у 2020. 

години 
Индикатор 

Одгово- 

рна органи- 

зација 

Сарадња 

Циљ 1. – Унапређење нивоа знања и оспсобљености возача моторних возила 

Индикатор: Квалитетнији рад ауто школа и безбеднији возачи моторних возила 

1.1.   

Спровођење 

програма за младе 

возаче 

Извештаји о 

реализацији 

програма 

Наставак активности 

Извештаји о 

реализацији 

програма за 

младе и 

неискусне 

возаче 

Савет 

МУП 

Средња 

школа 

Циљ 2. – Унапређење безбедности свих учесника у саобраћају, а посебно рањивих категорија 

корисника јавних путева Индикатор: Реализована кампање, акције и едукације 

 

2.1 

Реализација 

одабраних 

кампања. 

Реализоване 

кампање. 

Реализација 

одабраних кампања. 

Реализоване 

кампање. 

Реализација 

одабраних кампања. 

Реализоване 

кампање. 
Савет МУП 

 

2.2. 

Реализација 

едукација 

Реализоване 

едукације. 

Реализација 

едукација 

Реализоване 

едукације. 

Реализација 

едукација 

Реализоване 

едукације. 
Савет МУП 

Циљ 3. – Унапређење саобраћајног васпитања и  

образовања у саобраћају Индикатор: Већи ниво знања 

код свих категорија из области СОВ-а. 

3.1   

Спровођење 

саобраћајног 

васпитања и 

образовања у 

саобраћају у 

предшколским 

установама 

1. Број одржаних 

семинара 

унапређења 

знања за 

васпитача 

2. Број васпитача 

који су похађали 

семинаре 

унапређења 

знања 

Наставак 

активности 

1. Број одржаних 

семинара 

унапређења 

знања за 

васпитача 

2. Број 

васпитача 

који су похађали 

семинаре 

унапређења 

знања 

Савет 

Општинаска 

управа. 

Одељење за 

општу управу 

и јавне 

службе 

Основне и 

средње 

школе 
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3.2   

Унапређење 

саобраћајног 

васпитања и 

образовања у 

1. Број 

едукованих 

учитеља 

2. Број часова 

СОВ-а 

Наставак 

активности 

1. Број одржаних 

семинара 

унапређења 

знања за 

учитеља 

Број учитеља 

Савет 

Општинаска 

управа. 

Одељење за 

општу управу 

и јавне 

службе 

3.3.     
Наставак 

активности 

1. Број 

средњошко- 

лаца 

обучених за 

држање трибина 

2. Број школа у 

којима је 

организова- на 

трибина 

Савет МУП 

Општинаска 

управа, 

Одељење за 

општу управу 

и јавне 

службе 

3.4   
Изградња полигона у 

основним школама. 

Број изграђених 

полигона. 

Наставак изградње 

полигона у 

основним 

школама. 

Број изграђених 

полигона. 
Савет 

Општинаска 

управа, МУП 

 

СТУБ 5. ДЕЛОВАЊЕ НАКОН САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

4. ДЕЛОВАЊЕ НАКОН САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

За унапређење безбедности саобраћаја, осим акција које се спроводе у 

циљу смањивања ризика настанка незгода и акција које се спроводе у циљу 

смањивања ризика повређивања у саобраћајној незгоди, од изузетне важности 

представљају акције које се спроводе у циљу здравственог збрињавања 

повређених у саобраћајним незгодама. Здравствено збрињавање је препо-

знато као једна од кључних компоненти за спречавање смртних последица и 

инвалидитета проузрокованих саобраћајним незгодама. 

Сагледавајући факторе здравственог збрињавања повређених након 

догађања саобраћајне незгоде, индикатори безбедности саобраћаја, који се 

односе на здравствено збрињавање могу се систематизовати на: 

 здравствене установе, 

 здравствено особље, 

 транспортне јединице здравствених установа, 

 време одзива, 

 здравствени третман. 

Већину података о индикаторима безбедности саобраћаја, који се односе 

на здравствено збрињавање, могуће је прикупљати из одговарајућих база по-

датака здравствених установа. Међутим, прегледом литературе и досадашње 

праксе и светских искустава може се закључити да чак и развијене земље 

(нпр. Француска, Италија, Ирска, Луксембург и др.) још увек не прикупљају 

податке који су везани за индикаторе безбедности саобраћаја у погледу 

здравственог збрињавања. 

За спровођење мера и активности у вези са деловањем након саобра-

ћајне незгоде на подручју Коцељева задужени су представници службе хитне 
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медицинске помоћи у оквиру Дома здравља Др. ''Даринка Лукић'' Коцељева, 

представници Одељења за ванредне ситуације Шабац-ватрогасно спаси-

лачка јединица Коцељева и Одељења саобраћајне полиције ПС Коцељева. У 

погледу сарадње Дома здравља у Коцељеви и надлежних служби у систем 

безбедности саобраћаја, потребно је периодично планирати активности које 

ће унапредити квалитет рада који се односи на реаговање након настанка 

саобраћајне незгоде. 

Да би надлежне службе могле квалитетно да раде свој посао, оне морају 

бити материјално и кадровски оспсобљене за квалитетно и ефикасно извр-

шавање својих задатака. Инвестиција у опремање надлежних служби и њихово 

стручно усавршавање омогућиће смањење времена потребног за збрињавање 

настадалих у саобраћајним незгодама и њихово брже транспортовање до 

болничких служби. 

Координација и сарадња између свих субјеката у области безбедности 

саобраћаја је потребна, јер су многобројна истраживања показала да у првих 

30 минута од настанка незгоде највише лица, која су претходно тешко 

повређена, подлегну повредама. Због тога је веома значајно да се унапред 

дефинишу процедуре, задужења и обавезе, а координација субјеката добро 

испланира и реализује. 

Циљ 1. Координација хитних служби на ЛМСН и спречавање 

секундарних последица. 
 

Циљ 2. Скраћење времена потребног за остваривање комуникације 

позиваоца са надлежним хитним службама (полиција, ХМП, ВСЈ) 
 

Циљ 3. Скраћење времена од успостављања позива односно 

пријема информације до поласка екипе (или више екипа) хитне службе 

на лице места незгоде 
 

Циљ 4. Скраћење времена од поласка екипе (екипа) хитне службе до 

доласка на лице места 
 

Циљ 5. Унапређење квалитета рада припадника хитних служби 
 

Циљ 6. Скраћење времена транспорта повређеног од ЛМ СН до 

здравствене установе 

СТУБ 5.ДЕЛОВАЊЕ НАКОН САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

Р.бр. 
Активности у 

2018. години 
Индикатор 

Активности у 

2019. години 
Индикатор 

Активности у 2020. 

години 
Индикатор 

Одговорна 

организација 
Сарадња 

Циљ 1. Координација хитних служби на ЛМСН и спречавање секундарних последица. 

Индикатор: Успостављене процедуре за координисано деловање свих хитних служби. 

1.1     

Реализација обуке 

за раднике хитне 

медицинске помоћи. 

Број полазника 

семинара. 
Савет 

Дом 

Здравља, 

Црвени 

Крст 

Циљ 2. Скраћење времена потребног за остваривање комуникације позиваоца са надлежним хитним службама 

(полиција, ХМП, ВСЈ) Индикатор: Унапређена комуникација са хитним службама 

2.1   

Опремање 

надлежних 

субјеката. 

Инсталирана 

опрема. 
  Савет 

ПС 

Коцељева 
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Циљ 3. – Скраћење времена од успостављања позива односно пријема информације до поласка екипе (екипа)  

итне службе на ЛМ СН Индикатор: Проценат опремљености екипа и смањено време реаговања 

3.1     
Обука радника 

 ХМС-а. 

Број полазника 

семинара. 
Савет 

Дом 

Здравља 

Циљ 4. Скраћење времена од поласка екипе (екипа) хитне 

службе до доласка на ЛМ Индикатор: Скраћено време реаговања 

4.1     
Обука радника 

сектора за ВС. 

Број 

полазника 

семинара. 

Савет 
Одељење за 

ВС у Шапцу 

Циљ 5. Унапређење квалитета рада припадника хитних служби 

Индикатор: Квалитетни рад запослених у хитним службама и усвојене процедуре ЕУ. 

5.1     

Одржавање 

састанка 

сапредставницима 

хитних служби 

Број 

одржаних 

састанака и 

закључци 

Савет 

Одељење за 

ВС у Шапцу, 

Дом здравља 

, Црвени крст 

Циљ 6. Скраћење времена транспорта повређеног од ЛМ СН до здравствене установе 

Индикатор: Увођење савременог система за транспорт путника и скраћено време за транспорт повређених 

6.1     
Обука и опремање 

радника у ХС 

Број полазника 

семинара и 

нова опрема  

Савет 
Дом здравља 

, Црвени крст 

 

5. ЗАВРШНИ ДЕО 

Овај Акциони план за спровођење Стратегије безбедности саобраћаја на 

путевима општине Коцељева за период од 2018. до 2020. године, објавити у 

„Службеном листу општине Коцељева“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА 

Број: 06-17 од 13.06.2018. год. 
 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ  

Владан Јанковић, с.р. 

006 

На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи (''Сл. 

лист Општине'', бр. 129/07) и члана 36. став 1. тачка 8. Статута општине 

Коцељева (''Сл. лист Општине'', бр. 27/08), Скупштина општине Коцељева, на 

седници одржаној дана 13.06.2018. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К  

I УСВАЈА СЕ План летњег одржавања општинских, некатегорисаних 

путева и улица, речних корита вода II реда, слободних површина и јавне 

расвете, реконструкције и изградње оппштинских, некатегорисаних путева и
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 улица, фекалне и кишне канализације, јавне расвете 

и израде пројектно-техничке документације за 2018. 

годину. 

II План из тачке I саставни је део овог Закључка. 

III  Закључак доставити: Одељењу за грађевинско 

земљиште и инфраструктуру, Одељењу за урбанизам, 

комуналне, стамбене и имовинско-правне послове, 

Одељењу за привреду, пољопривреду, саобраћај и 

туризам, у досије седничког материјала  и архиви. 

IV Закључак ступа на снагу даном доношења и 

има се објавити у ''Службеном листу града Шапца и 

општина Богатић, Владимирци и Коцељева''.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА 

Број: 06-17 од 13.06.2018. год. 
 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ  

Владан Јанковић, с.р. 

 

 

007 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(''Сл. гласник РС'', број 129/07) и члана 36. Статута 

општине Коцељева (''Сл. лист Општине'', број 27/08), 

Скупштина општине Коцељева, на седници одржаној 

13.06.2018. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ 

1. Даје се сагласност на Статут Средње школе 

Коцељева, који је донео Школски одбор установе под 

бројем 75/3 од 16.04.2018. године. 

2. Статут из става 1. саставни је део овог 

Закључка. 

3. О давању сагласности из става 1. овог Закљу-

чка обавестити: Средњу школу Коцељева и Одељење 

за општу управу и јавне службе Општинске управе 

Коцељева. 

4. Закључак ступа на снагу даном доношења и 

има се објавити у ''Службеном листу града Шапца и 

општина Богатић, Владимирци и Коцељева''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА 

Број: 06-17 од 13.06.2018. год. 
 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ  

Владан Јанковић, с.р. 

 

 

008 

На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о ло-

калној самоуправи (''Сл. лист Општине'', бр. 129/07) и 

члана 36. став 1. тачка 8. Статута општине Коцељева 

(''Сл. лист Општине'', бр. 27/08), Скупштина општине 

Коцељева, на седници одржаној дана 13.06.2018. 

године, донела је 

З А К Љ У Ч А К  

I УСВАЈА СЕ Одлука о измени Програма пословања 

Јавног комуналног предузећа ''Прогрес'' Коцељева за 

2018. годину коју је донео Надзорни одбор предузећа 

под бројем 296 од 04.06.2018. године. 

II Одлука из тачке I саставни је део овог 

Закључка. 

III  Закључак доставити: ЈКП ''Прогрес'', Одељењу 

за урбанизам, комуналне, стамбене и имовинско-

правне послове Општинске управе Коцељева, у 

досије седничког материјала  и архиви. 

IV Закључак објавити у ''Службеном листу града 

Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА 

Број: 06-17 од 13.06.2018. год. 
 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ  

Владан Јанковић, с.р. 

 

 

009 

На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о ло-

калној самоуправи (''Сл. лист Општине'', бр. 129/07) и 

члана 36. став 1. тачка 8. Статута општине Коцељева 

(''Сл. лист Општине'', бр. 27/08), Скупштина општине 

Коцељева, на седници одржаној дана 13.06.2018. 

године, донела је 

З А К Љ У Ч А К  

I УСВАЈА СЕ Одлука о измени Финансијског плана 

Јавног комуналног предузећа ''Прогрес'' Коцељева за 

2018. годину коју је донео Надзорни одбор предузећа 

под бројем 297 од 04.06.2018. године. 

II Одлука из тачке I саставни је део овог 

Закључка. 

III  Закључак доставити: ЈКП ''Прогрес'', Одељењу 

за урбанизам, комуналне, стамбене и имовинско-

правне послове Општинске управе Коцељева, у 

досије седничког материјала  и архиви. 

IV Закључак објавити у ''Службеном листу града 

Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА 

Број: 06-17 од 13.06.2018. год. 
 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ  

Владан Јанковић, с.р. 

 

 

010 

На основу члана 64. Закона о пољопривредном 

земљишту (''Сл. гласник РС'', број 62/06, 69/08, 41/09, 
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112/2015 и 80/2017) и члана 36. Статута општине 

Коцељева (''Сл. лист града Шапца и општина Богатић, 

Владимирци и Коцељева'', број 27/2008), Скупштина 

општине Коцељева, на седници одржаној дана 

13.06.2018. године, доноси 

О Д Л У К У  

О ОДРЕЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ 

СВОЈИНИ 

Члан 1. 

Одређује се председник општине Коцељева, као 

орган надлежан за доношење Одлуке о расписивању 

јавног огласа о давању у закуп пољопривредног 

земљишта у државној својини, уз сагласност Мини-

старства пољопривреде, шумарства и водопривреде 

(у даљем тексту: Министарство), а у складу са Годи-

шњим програмом заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта општине Коцељева. 

Члан 2. 

Одређује се председник општине, као надлежан 

орган, да на основу предлога Комисије за спрово-

ђење поступка јавног надметања, донесе Одлуку о 

давању у закуп пољопривредног земљишта у држа-

вној својини, уз сагласност Министарства. 

Члан 3. 

Одредбе члана 1. и 2. ове Одлуке односе се и на 

пољопривредно земљиште које је, у складу са посе-

бним Зконом, одређено као грађевинско земљиште, 

а користи се за пољопривредну производњу, до 

привођења намени. 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и 

има се објавити у ''Службеном листу града Шапца и 

општина Богатић, Владимирци и Коцељева''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА 

Број: 06-17 од 13.06.2018. год. 
 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ  

Владан Јанковић, с.р. 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоу-

прави (''Сл. гласник РС'', број 129/2007, 83/2014 и 

101/2016) и члана 36. Статута општине Коцељева 

(''Сл. лист града Шапца и општина Богатић, 

Владимирци и Коцељева'', број 27/2008), Скупштина 

општине Коцељева, на седници одржаној дана 

13.06.2018. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА 

ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ 

СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

КОЦЕЉЕВА ЗА ПЕРИОД 2018. ГОДИНЕ – 2020. 

ГОДИНЕ 

I) ИМЕНУЈЕ СЕ у Комисију за спровођење 

поступка јавног надметања за давање у закуп пољо-

ривредног земљишта у државној својини на територији 

општине Коцељева за период од 2018. године – 

2020. године: 

1. БРАНКО ЂУРИЋ, дипл. правник из Коцељеве, 

за председника; 

2. РАДОВАН АТАНАЦКОВИЋ, грађ. техничар из 

Коцељеве, за члана; 

3. МИОДРАГ ТАДИЋ, дипл. инг. саобраћаја из 

Коцељеве, за члана; 

4. БИЉАНА АНДРИЋ-ГЛИГИЋ, дипл. инг. пољо-

привреде из Коцељеве, за члана и 

5. РАДМИЛА ЂУРИЋ, економски техничар из 

Коцељеве, за члана. 

II) Решење ступа на снагу даном доношења. 

III) Решење доставити: Именованим, рачуново-

дству Општинске управе и архиви. 

IV) Решење објавити у ''Службеном листу града 

Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА 

Број: 06-13 од 13.06.2018. год. 
 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ  

Владан Јанковић, с.р. 
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Издавач: Скупштина града Шапца и Скупштине општине: Богатић, Владимирци и Коцељева.  

Уређује и експедује Градска управа града Шапца, Господар Јевремова број 6.  

 

Претплата: телефон 015/347-770, текући рачун 840-10640-24 

Скупштински лист излази према потреби. 

Штампа "DEMO GROUP" d.o.o. Шабац 


